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A alma do vinho, certa tarde, nas garrafas 

Cantava: “Homem, elevo a ti, que me és tão caro, 

No cárcere de vidro e lacre em que me abafas, 

Um cântico de luz e de fraterno amparo! 

 

Baudelaire 
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RESUMO 

 

Este trabalho consiste na investigação do conceito de modernidade no Projeto das Passagens 

de Walter Benjamin (2009), com ênfase no arquivo temático “J - Baudelaire”. Mostraremos, 

com o desenvolvimento da dissertação, como Benjamin preenche o seu mosaico imagético 

sobre a modernidade. Entre as imagens recolhidas pelo filósofo nos diversos arquivos 

temáticos do Projeto das Passagens, tomaremos duas como representantes das principais 

configurações do conceito benjaminiano de modernidade, a saber, a imagem de Paris como a 

metrópole moderna e a imagem do poeta francês Charles Baudelaire, ambas consideradas em 

um viés que prioriza a constituição alegórica da modernidade em Benjamin.  

Palavras-chave: Walter Benjamin. Charles Baudelaire. Modernidade. Alegoria. Mercadoria.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The images of modernity in the Project of Walter Benjamin’s Passagens 

This work consists in the investigation of the modernity concept in the Project of Walter 

Benjamin’s (2009) Passagens, with emphasis on the thematic archive “J-Baudelaire”. We will 

show, with the development of this thesis, how Benjamin fills in his image mosaic about 

modernity. Between the images collected by the philosopher in the diverse thematic archives 

of the Project of Passagens, we will take two as representative of the main configuration of 

the concept of modernity, namely, the image of Paris as the modern metropolis and the image 

of the French poet Charles Baudelaire, both considered by the bias that prioritize the 

allegorical constitution of the Benjaminian modernity.  

Keywords: Walter Benjamin. Charles Baudelaire. Modernity. Allegory. Commodity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nos domínios de que tratamos aqui, o conhecimento existe 

apenas em lampejos. O texto é o trovão que segue 

ressoando por muito tempo.  

(Passagens, Walter Benjamin) 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo principal investigar o conceito de modernidade no 

Projeto das Passagens (Das Passagen-Werk)
1
, do filósofo alemão Walter Benjamin (1898-

1940), com ênfase no arquivo temático “J - Baudelaire”. Para o êxito dessa investigação, 

adentraremos na composição peculiar do Projeto das Passagens, em especial, na segunda 

parte, intitulada “Notas e Materiais. Procuraremos, nesse sentido, desvendar as imagens 

interpretadas por Benjamin na tentativa de entender a configuração da história material do 

século XIX. 

Entre as imagens recolhidas pelo filósofo nos diversos arquivos temáticos do Projeto 

das Passagens, tomaremos duas como representantes das principais configurações do conceito 

de modernidade benjaminiana, a saber, a imagem de Paris como a metrópole moderna e a 

imagem do poeta francês Charles Baudelaire, ambas consideradas em um viés que prioriza a 

constituição alegórica da modernidade proposta por Benjamin. Cabe dizer, portanto, que 

entendemos a metrópole de Paris como uma espécie de mônada – imagem na qual se é 

possível apreender uma parcela considerável das relações que configuram a imagem do século 

XIX –, que se destaca na configuração da modernidade como local onde as fantasmagorias 

encontram o grau máximo de seu desenvolvimento, estimuladas, sobretudo, pela confirmação 

da ideologia do progresso e pelo enfeitiçamento proveniente da mercadoria. A metrópole é o 

palco onde a multidão desempenha seu papel, uma multidão tragada pelo processo de 

produção, uma multidão que deposita as suas esperanças nas promessas que as mercadorias 

prometem realizar. Do interior dela surgem os heróis modernos, personagens que procuram 

resistir – mesmo que esfarrapados – à transitoriedade das relações sociais que são construídas 

sobre o signo alegórico das mercadorias e do processo de produção material. O poeta 

Baudelaire identifica-se com essa multidão – especialmente com os heróis – e, nesse 

movimento, busca dar forma à modernidade, uma forma alegórica, mutável, transitória, que se 

dirige à antiguidade para recolher os traços determinantes que irão se repetir em uma época 

                                                 
1
 Durante toda essa dissertação adotaremos a edição das Passagens traduzida por Irene Aron e Cleonice Paes 

Barreto Mourão e publicada pela Editora UFMG e pela Editora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 

2009. 
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que se esvai na velocidade da produção mercantil. O poeta é, para Benjamin, o grande 

expoente da modernidade e constitui-se como uma imensa alegoria capaz de adquirir diversas 

fisionomias, diversos significados. Nesse sentido, a imagem de Baudelaire é, ao mesmo 

tempo, a imagem do poeta, do trapeiro, da prostituta e do flâneur, fisionomias adotadas com 

um objetivo específico: sobreviver à temporalidade da modernidade e a uma sociedade na 

qual não existe mais lugar para o poeta lírico.  

No curso dessa dissertação, adotaremos como fio condutor as interpretações e 

apropriações filosóficas e literárias da poética baudelairiana realizadas por Benjamin, 

destacando a constituição alegórica das imagens poéticas de Baudelaire. Portanto, a título de 

esclarecimento, faz-se necessário explicitar que além do arquivo “J - Baudelaire” utilizaremos 

o livro Charles Baudelaire: Um Lírico no Auge do Capitalismo, principalmente os ensaios 

“Paris do Segundo Império” (“Das Paris des Second Empire bei Baudelaire”) e “Sobre 

Alguns Temas em Baudelaire” (“Über einige Motive bei Baudelaire”). 

A dissertação será apresentada em dois eixos: 1) os aspectos gerais do conceito de 

alegoria e, posteriormente, a relação desse conceito com a visão de Benjamin sobre a  

modernidade, em especial, na reabilitação da teoria da alegoria na modernidade, depositada 

não apenas nas análises da poesia baudelairiana, como também na definição de Baudelaire 

como poeta alegórico, e 2) a análise das imagens da metrópole como matrizes para a 

modernidade benjaminiana.   

No primeiro capítulo, denominado “A alegoria”, pretendemos, inicialmente, apresentar 

uma reconstrução historiográfica e filosófica da alegoria, partindo das considerações sobre o 

conceito tecidas por João Adolfo Hansen (2006) em Alegoria: construção e interpretação da 

metáfora. Nesse sentido, buscaremos evidenciar as divisões que Hansen apresenta do 

conceito, por ele divido em “alegoria dos poetas” e “alegorias dos teólogos”, para 

demonstrarmos os aspectos desses dois tipos de alegoria na retomada de Benjamin. Na esteira 

do desenvolvimento apresentado por Hansen, pretendemos discutir a importante oposição 

entre os conceitos de símbolo e alegoria, oposição desenvolvida por Johann Wolfgang 

Goethe. Goethe condena o uso da alegoria em face de um conceito pleno de símbolo, capaz de 

apresentar a unidade entre forma e conteúdo. O escritor alemão prioriza a utilização do 

símbolo como uma representação capaz de promover a união imediata entre significado e 

significante e não a separação dessas esferas, conforme a alegoria realiza em seu movimento 

de representação.  

Utilizaremos também, como base para a construção dessa oposição, a reconstrução 

teórica realizada por Tzvetan Todorov (1976) em Teorias do Símbolo (Théories du symbole). 
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É importante destacar que a condenação da alegoria é motivo para a primeira reabilitação do 

conceito de alegoria realizada por Benjamin em Origem do drama trágico alemão (Ursprung 

des deustschen Trauerspiel). Nessa orientação, através do estudo da primeira reabilitação da 

alegoria em Benjamin, destacaremos as relações que a alegoria estabelece entre história e 

natureza, mito e transitoriedade e o luto e o jogo, constantes típicas da alegoria barroca. Essas 

constantes servirão de base para nosso estudo da segunda reabilitação benjaminiana da teoria 

da modernidade, pautada, sobretudo, na interpretação e apropriação da poética de Baudelaire. 

Apresentaremos, dentro da concepção moderna de alegoria, o seguinte percurso: a) uma 

introdução sobre o Projeto das Passagens, destacando não somente os textos fundadores desse 

Projeto, como também os textos das exposés de 1935 e 1939, com destaque para a exposé de 

1935, além das correspondências trocadas entre Benjamin e Gershom Scholem e Benjamin e 

Theodor W. Adorno
2
 que apresentam elucidações importantes para a compreensão do Projeto 

benjaminiano; b) a teorização que Benjamin constrói a fim de definir Baudelaire como um 

poeta alegórico; e, c) uma aproximação entre a alegoria e a mercadoria, entendendo a 

mercadoria como uma alegoria moderna por constituir-se dotada da capacidade de significar 

qualquer coisa no jogo de significação da modernidade.  

No segundo capítulo, “A metrópole moderna”, apresentaremos uma importante 

imagem alegórica da modernidade benjaminiana: a metrópole parisiense. Dividiremos essa 

apresentação em três fases: a) destacando a transitoriedade na construção da imagem material 

da metrópole moderna com ênfase na reurbanização desenvolvida pelo Barão de Haussmann, 

reurbanização que modificou a estrutura material de Paris visando o embelezamento 

estratégico da metrópole com fins políticos e militares; b) apresentando a imagem de Paris 

como uma metrópole de sonho, regida, sobretudo, pelos conceitos de progresso e fetiche. 

Nessa fase, demonstraremos como esses conceitos atuam na consolidação da atmosfera 

onírica que envolve o habitante da metrópole moderna e transforma Paris em uma cidade de 

sonho. Dessa forma, abordaremos as principais imagens de sonho que se constituem tendo 

como pano de fundo os conceitos de progresso e fetiche dividindo as análises entre as 

seguintes imagens: as passagens, as exposições universais, os panoramas e o intérieur 

burguês. Escolhemos tais imagens por julgarmos que nesses constructos específicos é possível 

encontrar as principais referências da atuação e visualização dos conceitos de progresso e 

fetiche na constituição da sociedade moderna. Além disso, julgamos que essas imagens são 

                                                 
2
 Destacamos as seguintes obras de referência para o acesso às correspondências trocadas por Benjamin: entre 

Benjamin e Scholem: BENJAMIN, W. SCHOLEM, G. Correspondência. Trad. Neuza Soliz. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1993. Entre Benjamin e Adorno: ADORNO, T. Correspondência 1928-1940 Adorno-Benjamin. 

Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Editora UNESP, 2012. 
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importantes referências para a constatação da atmosfera onírica dominante na sociedade 

moderna de Paris. Buscaremos, ao fim deste tópico, apresentar a necessidade levantada por 

Benjamin do despertar da consciência histórica do coletivo frente ao estado onírico. c) 

Mostraremos a “Paris de Baudelaire” destacando, sobretudo, as imagens que a poesia 

baudelairiana suscita na missão de dar forma à modernidade. Sendo assim, buscaremos 

analisar as imagens fundamentais que compõem a poética baudelairiana, destacando, 

especialmente, o ciclo de poemas “Quadros Parisienses” (Tableaux parisiens), da obra As 

flores do mal (Les fleurs du mal), e as imagens da multidão e do heroísmo moderno. Cabe 

salientar que essas imagens desenvolvem-se, tal como a poesia de Baudelaire, no espaço 

urbano da metrópole parisiense. Por fim, no desenvolvimento deste tópico, evidenciaremos o 

debate entre a visão benjaminiana da modernidade de Baudelaire e a compreensão levantada 

pelo historiador da literatura Hans Robert Jauss.  

De modo geral, no decurso dessa dissertação, apresentaremos que o conceito de 

modernidade benjaminiano tem a alegoria como determinante de sua construção. É 

justamente à análise e organização das imagens da modernidade que o presente estudo se 

dedica.  
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2 A ALEGORIA 

Tudo em mim é alegoria. 

(“O cisne”, Charles Baudelaire) 

 

A alegoria é um dos mais belos gêneros da arte.  

(Salon de 1845, Charles Baudelaire) 

 

O objetivo deste capítulo é investigar a alegoria como parte fundamental da 

constituição do conceito de modernidade do filósofo Walter Benjamin. Nesse sentido, 

buscaremos, primeiramente, apresentar o percurso histórico do conceito de alegoria tomando 

por base a historicização conceitual realizada por Hansen (2006). Em seguida, retomaremos a 

oposição entre os conceitos de símbolo e alegoria com a finalidade de ressaltar que essa 

oposição, desenvolvida pelo escritor, poeta e filósofo alemão Johann Wolfgang Goethe, 

resultante na condenação da alegoria, situa-se como motivação da primeira reabilitação de seu 

conceito, realizada por Benjamin (2011) em Origem do Drama Trágico Alemão. Desse modo, 

discutiremos a segunda reabilitação da alegoria na teoria da modernidade de Benjamin, 

sobretudo, em dois aspectos: 1) na interpretação que Benjamin realiza do trabalho poético de 

Charles Baudelaire; e 2) na interpretação das fantasmagorias da modernidade, principalmente 

no que diz respeito à mercadoria. 

 

 

2.1 Aspectos históricos da alegoria 

 

O caminho para a investigação do conceito de alegoria ao longo da tradição inicia-se 

com a investigação do conceito, conforme a atribuição dada pelos gregos. Antoine 

Compagnon (2010), em O demônio da teoria, diz que: 

 

Entre os gregos, a alegoria tinha por nome hyponoia, considerada como o sentido 

oculto ou subterrâneo, percebido em Homero, a partir do século VI, para dar uma 

significação aceitável àquilo que se tornara estranho e para desculpar o 

comportamento dos deuses, que parecia doravante escandaloso. (COMPAGNON, 

2010, p. 56) 

 

Segundo Cesar Motta Rios (2009), o termo hyponoia, “que tem a sua origem 

etimológica hypo (debaixo) e nous (mente, intelecção), além do sentido específico de ‘sentido 

mais profundo’, [...] apresenta um sentido mais amplo de ‘conjectura’, ‘suspeita’” (RIOS, 2009, 

p. 14). Tanto a etimologia dessa palavra, quanto a definição apresentada por Compagnon, 

revelam a aproximação com o conceito de alegoria, etimologicamente derivado do “grego 
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allós = outro; agourein = falar” (HANSEN, 2006, p.07). Nesse sentido, no que diz respeito à 

hypónoia, ela pode ser entendida como o fundamento ou o conteúdo da alegoria.  

Para Hansen, não se deve falar simplesmente de “a alegoria”, pois existem duas 

vertentes desse conceito que, embora se diferenciem no campo semântico, são 

complementares e derivam do mesmo verbo grego állegorien, que “tanto significa ‘falar 

alegoricamente’ quanto ‘interpretar’ alegoricamente” (HANSEN, 2006, p. 08). Desse modo, a 

alegoria dos poetas “é uma maneira de falar e de escrever” (HANSEN, 2006, p.08), vinculada 

à utilização dos poetas e retores da Antiguidade. Já a alegoria dos teólogos, que diz respeito à 

interpretação das Escrituras Sagradas, deve ser vista como “um modo de entender e decifrar” 

(HANSEN, 2006, p. 08). 

Dividida em duas vertentes, a alegoria tem utilização distinta em tempos diversos. 

Como alegoria dos poetas, “pensada como dispositivo retórico para a expressão, ela faz parte 

de um conjunto de preceitos técnicos que regulamentam as ocasiões em que o discurso pode 

ser ornamentado” (HANSEN, 2006, p. 09), situando-se no âmbito da Antiguidade greco-

latina e aliada dos poetas e dos retóricos. Já na tradição cristã, vista como uma “semântica de 

realidades supostamente reveladas por coisas, homens e acontecimentos nomeados por 

palavras” (HANSEN, 2009, p. 09), a alegoria dos teólogos enquadra-se na exegese das 

Escrituras Sagradas. Assim, 

  

[...] formando um conjunto de regras interpretativas, a alegorização cristã toma 

determinada passagem do Velho Testamento – o êxodo dos hebreus do Egito guiados 

por Moisés, por exemplo – e propõe que, em uma passagem determinada do Novo 

Testamento, seja a ressurreição de Cristo, há uma repetição. (HANSEN, 2006, p. 12) 

 

Esse conjunto de regras hermenêuticas tem como finalidade não a interpretação das 

palavras enquanto leitura literal do texto, mas, sim, a interpretação dos acontecimentos 

contados, das coisas e dos seres históricos que preenchem o discurso. É importante considerar 

que as coisas, os acontecimentos e os seres históricos sujeitos à interpretação são aqueles que 

estão nomeados nas Escrituras, ou seja, foram designados pela Palavra Sagrada que cria e 

nomeia. Como grandes exemplos de exegetas, destacam-se Fílon de Alexandria
3
, Orígenes, 

                                                 
3
 O exegeta Fílon de Alexandria (10 a.C.–50 d.C.) destaca o uso da alegoria visando a interpretação alegórica da 

Torah  judaica. Operando na leitura e interpretação das figuras da Lei de Moisés, Fílon, “parecia entender a sua 

obra como uma continuação da apresentação da Lei para a metade grega do mundo” (RIOS, 2009, p. 25). Assim, a 

alegoria em Fílon situa-se no âmbito da exegese das Escrituras da Torah judaica. Segundo Hansen, Fílon de 

Alexandria se baseava principalmente na tradição judaica, realizando a sua interpretação da “letra das Escrituras 

segundo três níveis, num sentido que hoje se diria cosmológico, antropológico e místico” (HANSEN, 2006, p. 100). 

Ademais, tem-se como regra que Fílon de Alexandria foi quem cunhou o termo “alegoria”.   
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Rábano Mauro, São Boaventura, Santo Agostinho, Beda, São Tomás de Aquino e o Pseudo-

Dionísio Aeropagita.  

No período do Renascimento, a alegoria passa a ser amplamente utilizada em 

manifestações artísticas que se tornam tipicamente alegóricas, não só por aliarem em suas 

constituições a imagem e o discurso, mas, principalmente, por conterem um sentido oculto 

(uma hypónoia) por trás de suas representações. Na maioria das vezes, este sentido é de 

ordem político-moral. Como exemplo dessas manifestações, destacam-se, sobretudo, os 

emblemas e as divisas. Na experiência do Renascimento, de acordo com Hansen (2006, p. 

140), “a alegoria deixa de ser pensada como a antiga instituição retórica a pensara: tradução 

figurada de um sentido próprio. Deixa, também, de funcionar como na hermenêutica 

medieval, que sob a letra da Escritura revelava a voz do Autor nas coisas”. Uma vez que as 

produções poéticas e artísticas, seguindo os preceitos do neoplatonismo, estão para além de 

qualquer redução a um conceito que busca determiná-las dentro de correntes teóricas, sejam 

elas entendidas como produção de um efeito persuasivo do discurso ou como hermenêutica da 

Revelação, no Renascimento, a alegoria passa a ser compreendida como um “dispositivo da 

invenção [...]. Como ars inveniendi, a alegoria valoriza o engenho do sábio e do artista” 

(HANSEN, 2006, p. 141). 

Se no Renascimento a alegoria é amplamente utilizada como dispositivo de invenção 

do artista e, posteriormente, torna-se a característica dominante da arte no Barroco, já no 

Romantismo e no Classicismo, por sua vez, principalmente com as condenações realizadas 

por Goethe, ela, a alegoria, passa a ser vista como “artificial, mecânica, árida e fria” 

(HANSEN, 2006, p.15). Nesse contexto, segundo os ideais de um belo orgânico, universal, 

eterno e imutável, próprios da arte clássica e facilmente encontrados no conceito de símbolo, 

a alegoria, principalmente pela historicidade e arbitrariedade de significação, torna-se não 

indicada para a produção artística. Em vista das condenações da alegoria, Benjamin busca a 

reabilitação do conceito “como método de escrita e de crítica” (HANSEN, 2006, p.19) tanto 

da época do Barroco, quanto da modernidade.  

 

2.1.1 Alegoria dos poetas/ Alegoria como expressão 

 

Partindo da definição proposta por Quintiliano, isto é, da alegoria como apresentação 

de um sentido distinto das palavras e algumas vezes até mesmo contrário, é possível distinguir 

duas considerações acerca desse conceito, conforme destaca Hansen (2006, p. 29): “a) uma 
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coisa (res) em palavras e outra em sentido; b) algo totalmente diverso do sentido das 

palavras”. A primeira relaciona-se diretamente com a metáfora, com o enigma e com a 

comparação, enquanto a segunda atenta para relações da alegoria com a contradição. Porém, 

ambas as divisões de Quintiliano pressupõem a submissão da alegoria ao conceito de tropo, 

definido por Hansen como “a transposição semântica de um signo presente para um signo 

ausente. [...] O estudo dos tropos é objeto da elocução, que também regula a ornamentação 

dos discursos na retórica antiga” (HANSEN, 2006, p. 230). 

A transposição semântica (tropo) pode ocorrer por semelhança, oposição, inclusão ou 

causalidade entre os termos. Hansen enfatiza duas ocorrências desta transposição 

semanticamente alegórica: a primeira refere-se à transposição através da semelhança entre os 

signos presente e ausente, procedimento denominado metáfora; e, a segunda, na relação entre 

os termos na transposição da parte pelo todo, denominada sinédoque. Cabe ressaltar que o 

tropo como transposição semântica por semelhança (metáfora) atua como conceito de 

ornamentação da elocução discursiva, responsável pela semelhança entre o signo presente e o 

signo ausente; porém, nesta relação de semelhança ocorre uma incompatibilidade entre os 

signos, o que força o ouvinte ou o leitor a realizar constantes relações de identidades 

semânticas na busca pelo sentido. Por isso, através da semelhança entre os signos, a 

transposição semântica realizada pelo tropo transforma a alegoria, conforme determina 

Hansen (2006, p. 30) em uma “alegoria quantitativa” das relações entre transposições 

semânticas. Portanto, enquanto alegoria retórica, subentendida como ornamento discursivo 

que pressupõe a semelhança entre os signos presente e ausente, “a alegoria é tropo de salto 

contínuo, ou seja, toda ela apresenta incompatibilidade semântica, pois funciona como 

transposição contínua do próprio pelo figurado” (HANSEN, 2006, p. 31).  

No sentido proposto pelo tropo enquanto transposição semântica do todo pela parte 

(sinédoque), a alegoria funciona como substituição e alusão, conforme é evidenciado no 

exemplo apropriado por Hansen da Ode XIV Ad Republicam de Horácio: “‘Cem velas 

navegam no mar’. (sinédoque, parte pelo todo = “naves”)” (HANSEN, 2006, p. 36). O 

exemplo é facilmente identificado, já que o signo “velas”, uma parte da “nave” horaciana, 

configurando o signo presente, transporta-se semanticamente para o signo “nave” – o todo 

onde se encontra a parte –, o signo ausente.
4
 A transposição semântica contínua da alegoria – 

                                                 
4
 Flávio Kothe (1986), em A alegoria, vai mais além; para ele toda obra de arte realiza naturalmente um gesto de 

interpretação semântica de tropos através da sinédoque. Uma vez que, para Kothe, a obra de arte “é sinédoque do 

mundo, uma parte que está pelo todo; mas, sendo uma parte em que o todo se concentra, não é propriamente uma 

‘parte’, assim como o ‘todo’ (do qual ela seria ‘parte’) não pode ser capturado nunca em sua plenitude (não 

permitindo, portanto que, se fale propriamente em ‘todo’)” (KOTHE, 1986, p. 14).   
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tendo na retórica o conceito de tropo como referencial – sempre realizará a transposição entre 

dois sentidos, o sentido figurado e o sentido próprio.  

O sentido figurado é o sentido expresso no texto. O sentido próprio é o que se esconde 

por baixo do sentido figurado, é o sentido real que está oculto no texto, é um sentido não 

figurado e que não se expressa diretamente na leitura do texto. Retornemos ao exemplo 

proposto por Hansen, a ode horaciana Ad Republicam, cuja representação poética de Horário 

teria como referência a alegorização da cidade de Roma em meio a guerras externas e civis. 

Para Hansen (2006, p. 28), o verso “O nauta amedrontado” encarnaria o sentido figurado, o 

que está expresso no texto, o signo presente; porém, o sentido próprio, que não está expresso 

literalmente, o signo ausente, alegoricamente significaria “o cidadão romano comum”, 

amedrontado dentro da “nave”, que significaria Roma, em direção a uma “nova tempestade 

que vem engolfar o navio” significando a iminente guerra civil (HANSEN, 2006, p. 28). 

Portanto, a alegoria, enquanto ornamentação do discurso, parte da disciplina retórica, tem 

como determinante o conceito de tropo a fim de realizar a transposição semântica de sentidos: 

do sentido figurado, o qual se situa expresso no discurso, para o sentido próprio, aquele que 

permanece oculto por debaixo das ornamentações alegóricas. Esses jogos de transposições 

semânticas que a alegoria realiza, visando a construção do “bom” discurso retórico, tem como 

critérios de determinação a brevidade e a clareza.  

Os critérios de brevidade e clareza são os determinantes da alegoria retórica como 

instrumento do discurso. O critério da brevidade relaciona-se diretamente com a captura dos 

espectadores por meio do discurso. Através do discurso breve, bem ornamentado e de fácil 

assimilação, o orador é capaz de captar a benevolência dos ouvintes que, pela fácil 

memorização do discurso, aceitam com facilidade os argumentos do orador. O critério da 

clareza situa-se como a regra central para a classificação dos tipos de alegoria retórica. É 

também através da regra de clareza do discurso que articula-se, segundo Hansen (2006, p. 46), 

o “preestabelecimento da cognição do ouvinte articulada na própria ordem do discurso”, ou 

seja, o alto nível de clareza do discurso do orador, que em sua construção discursiva trabalha 

com palavras claras e de fácil compreensão, exerce mais facilmente o efeito de compressão no 

ouvinte.  

Os critérios da brevidade e clareza, entendidos por Hansen como “virtudes retóricas” 

(HANSEN, 2006, p. 46), atuam diretamente no processo construtivo do discurso com a 

finalidade de provocar o efeito de persuasão no ouvinte. Ambas as virtudes retóricas eram 

procedimentos “dirigidos ao falante e ao ouvinte, fornecendo-lhes regras para inventar, 

dispor, ornar e teatralizar as falas, além de critérios de julgamento” (HANSEN, 2006, p. 51). 
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Nesse sentido, brevidade e clareza priorizam a relação de construção discursiva – levando em 

consideração os procedimentos técnicos retóricos – que visa estabelecer um alto grau de 

verossimilhança com a realidade na representação do discurso.  

2.1.2 Alegoria dos teólogos/Alegoria hermenêutica  

 

A “alegoria dos teólogos” ou “alegoria hermenêutica” diz respeito a uma técnica 

interpretativa apropriada pelos padres e teóricos da Igreja Católica na Idade Média que visa a 

decifração das Escrituras Sagradas. Diferentemente da alegoria dos poetas, que trabalha 

como uma transposição semântica entre os sentidos discursivos, a alegoria hermenêutica 

realiza a transposição semântica entre os eventos da realidade terrena e as verdades bíblicas, 

depositadas em homens, ações, acontecimentos e coisas. Desse modo, o sentido espiritual não 

está alegorizado nas palavras, mas sim nas coisas que são representadas por elas. Segundo 

Hansen:  

 

A interpretação cristã das coisas das Escrituras se faz segundo três grandes 

coordenadas: consideração da presença de Deus nas coisas sensíveis; consideração 

da presença de Deus nos seres espirituais, almas e puros espíritos; consideração da 

presença de Deus na alma humana, segundo graus de maior ou menor proximidade 

na maneira pela qual figuram Deus. (HANSEN, 2006, p. 92)  

 

Submetidas a essas três coordenadas interpretativas, cujo cerne é a presença de Deus 

nas coisas e nos homens, a interpretação alegórica está fadada à eterna repetição pela busca de 

um sentido que seria sempre o mesmo: a presença Divina nas coisas e nos homens. Para 

Hansen, a interpretação da hermenêutica cristã se faz através de uma redundância em que “ler 

é reler o Mesmo em suas variações temporais minuciosas, pois Deus é Causa e Coisa e a 

natureza da história são seus efeitos e signos” (HANSEN, 2006, p. 92-94). O paradigma 

adotado nessa interpretação é o acontecimento da Queda do homem
 
de sua condição edênica e 

da perda de sua linguagem primordial. Operando com este paradigma, os hermeneutas cristãos 

dividiram a interpretação metafísica da presença de Deus nas coisas, homens e eventos em 

 

[...] “dois livros” escritos por Deus. Um é o livro visível, a Natureza; o outro, 

quando Ele Se dedica às línguas e escreve em hebraico, grego e latim, é o das 

Escrituras. Cada um deles – Natureza e Bíblia – tem um dentro e um fora, havendo, 

portanto, um sentido literal manifesto e um sentido espiritual cifrado [...] os teólogos 

leram as marcas de Deus no mundo segundo três graus de proximidade: a sombra, 

figuração distante e confusa de Deus; o vestígio, figuração distante, mas distinta; e a 

imagem, figuração próxima e distinta. (HANSEN, 2006, p. 95-98) 
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A leitura que os hermeneutas cristãos realizam desses livros segue a orientação do 

conceito de tipo, ou seja, se os retores e poetas da Antiguidade possuíam o conceito de tropo 

como mecanismo chave para a construção das alegorias, por sua vez, os hermeneutas cristãos 

operavam por meio do conceito de tipo. O conceito de tipo é o procedimento em que um 

determinado personagem ou acontecimento histórico do Velho Testamento prefiguraria o que 

está por vir como Revelação no Novo Testamento, de modo que esse personagem ou 

acontecimento pré-figurativo seria a figura tipológica do acontecimento porvir. Através da 

adoção do método de interpretação tipológica das Escrituras, no qual, segundo Hansen (2006, 

p. 102), “o Novo Testamento está oculto (latet) na história do Velho, ao passo que o Velho 

Testamento está descoberto (patet) no Novo”, os hermeneutas cristãos visavam, sobretudo, 

adaptar as diversas correntes religiosas, filosóficas e culturais ao combate às religiões pagãs e 

na propaganda efusiva dos dogmas da fé cristã. A este método tipológico de interpretação dos 

acontecimentos e figuras bíblicas como repetições entre os Testamentos, alia-se, na Idade 

Média, a leitura das Escrituras por meio de quatro níveis interpretativos, conforme tematizado 

pelo teólogo medieval Rábano Mauro, a saber: o nível histórico ou a leitura do sentido literal; 

o nível alegórico ou eclesiológico, onde uma coisa ou acontecimento possui um sentido 

espiritual oculto; o nível tropológico ou moral, onde alguma coisa ou acontecimento referem-

se a um aspecto moralizante; e o nível anagógico ou escatológico, que diz respeito à 

interpretação dos fins últimos dos homens. Também é na Idade Média que acontece a 

distinção entre alegoria e tipologia, onde a alegoria passa a ser pensada, de acordo com 

Hansen, 

 

[...] por meio de categorias linguísticas da retórica greco-latina, como metáfora 

continuada ou “alegoria verbal” e, ainda, como sentido literal figurado. Quanto à 

tipologia, é uma semântica de realidades, espécie particular e propriamente cristã da 

alegoria: ela é “alegoria factual” ou allegoria in factis. (HANSEN, 2006, p. 104) 

 

 Nesta distinção entre alegoria e tipologia, em que a última assume a totalidade das 

relações entre as significações figuradas e próprias na hermenêutica cristã, ocorre 

definitivamente a desvinculação com as práticas retóricas, determinando, por fim, que o 

interesse tipológico da alegoria factual não são as palavras e o discurso, mas sim as 

realidades, os acontecimentos, as coisas e os homens.  

A alegoria factual resolve o problema da temporalidade entre os eventos acontecidos 

no Velho Testamento que servem como figuras tipológicas do Novo Testamento, partindo do 

pressuposto de que o tempo, por ser criação de divina, é equivalente ao próprio Deus, 
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portanto, as “diferenças temporais dos eventos e seres do Velho Testamento e do Novo [...] 

participam do conceito indeterminado de Deus como seres reflexos ou predicados do mesmo” 

(HANSEN, 2006, p. 104). Nesse contexto, as interpretações tipológicas das Escrituras 

superam os problemas no estabelecimento das relações entre dois acontecimentos ou dois 

seres históricos distantes no tempo. Portanto, na interpretação tipológica factual, “Adão, o 

homem, é proposto como figura tipológica de Cristo” (HANSEN, 2006, p. 105). É possível 

identificar a relação alegórica estabelecida factualmente entre os eventos dos Testamentos 

utilizando dois acontecimentos de figuração tipológica como exemplos: 1) o evento do Velho 

Testamento conhecido como o êxodo dos judeus do Egito, conduzido pela figura de Moisés, 

evento que denominaremos de “b”; 2) a ressurreição de Cristo presente no Novo Testamento, 

acontecimento que chamaremos de “a”. Podemos, através desses dois eventos, retomar a 

principal definição de alegoria, conforme assinalado por Hansen (2006, p.07): “a alegoria diz 

b para significar a”. Nesse exemplo específico, a alegoria diz “b”, isto é, fala da salvação do 

povo judeu conduzidos pelo profeta, para significar e prefigurar “a”, a salvação dos homens 

conduzidos pelo profeta.  

Segundo Hansen (2006, p. 108), pensada tipologicamente dentro da tradição da 

hermenêutica cristã, “a alegorização funciona, portanto, como a memória de um saber que se 

ausentou: faz recordar esse vazio, figurando-o”. Tomando como exemplo a figuração 

tipológica citada acima é possível visualizar e estabelecer ligações com a citação de Hansen, 

onde, através da rememoração do êxodo judeu na figura da ressurreição de Cristo, 

percebemos a rememoração do sofrimento pelo qual os povos – nesse sentido, até o povo e o 

filho escolhidos por Deus – devem passar para que, após esses eventos, o Messias conduza-os 

à plenitude da Salvação.  

No Renascimento, a técnica alegórica não é utilizada somente na interpretação das 

Escrituras – como na Idade Média. Nesse período de efusão cultural, a alegoria passa a ser 

amplamente utilizada na leitura de obras da Antiguidade Clássica e na construção de obras de 

arte. Destacando o procedimento alegórico, Hansen caracteriza a alegoria no Renascimento 

como “técnica da invenção e da interpretação de enigmas, ela ocorre também como 

composição de emblemas, divisas e rebus; como arte combinatória ‘mágica’; como 

ornamentação verbal e plástica, etc.” (HANSEN, 2006, p. 140). Desse modo, a tradição 

alegórica afasta-se da rigidez de procedimentos que viam Deus como Causa e Efeito de todas 

as coisas, escapando do movimento circular que sempre retornaria a um final Divino. Assim, 

a técnica alegórica adota a liberdade artística de submeter-se aos diversos procedimentos da 

invenção engenhosa do artista e, portanto, a alegoria é beneficiada como método de 
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interpretação e construção artística pela torrente de influências culturais e místicas que 

inundou o mundo do Renascimento.  

 

2.1.3 Símbolo e alegoria  

 

Resta-nos, neste percurso de historicização do conceito, atentarmos para a oposição 

entre os conceitos de símbolo e alegoria, oposição caríssima à filosofia benjaminiana, pois é 

justamente em contraposição à condenação da alegoria ocasionada pela afirmação do conceito 

de símbolo que o filósofo berlinense irá retomar a teoria da alegoria, primeiramente em seu 

trabalho sobre o Barroco, e depois, na década de 30, em ensaios sobre a obra de Baudelaire.  

Para Todorov (1979, p. 204), a oposição entre os conceitos de símbolo e alegoria 

inicia-se no Romantismo Alemão com a introdução de um outro significado para o termo 

símbolo que o difere da visão anterior, vista como “ o simples sinônimo de termos mais 

vulgares (tais como: alegoria, hieróglifo, cifra, emblema, etc.)”. Nesse sentido, o termo símbolo 

passa a designar a construção de uma relação mais “intuitiva e sensitiva de apreender as coisas” 

(TODOROV, 1979, p. 204). É exatamente nesse segundo sentido que o termo símbolo aparece 

em Goethe, principal opositor à alegoria. Na reformulação do termo faz-se importante a 

colocação de Hansen, acerca do símbolo como produto da apropriação da doutrina platônica 

por parte dos românticos, sendo que o conceito de símbolo passaria a oferecer uma 

“compreensão intuitiva e imediata da ‘idéia’” (HANSEN, 2006, p.229). Parece-nos, de 

imediato, ser evidente que a principal diferença entre os conceitos de símbolo e alegoria é a 

relação que cada um propõe com o objeto a ser representado: no símbolo, a relação entre o 

significado e o significante é única e imediatamente visualizada pelo espectador, a 

preocupação exclusiva do modelo simbólico é com a representação do objeto. Já na alegoria, 

a relação entre significado e significante constrói-se de forma múltipla e arbitrária, a sua 

preocupação não é a representação em si, mas o que tal representação designa ou significa. 

Todorov (1979, p. 217) simplifica essa relação opositiva da seguinte maneira: o “símbolo é, a 

alegoria significa; o primeiro faz a fusão significante-significado, a segunda separa-os”. 

Segundo Todorov (1979, p. 205), “foi na verdade Goethe quem introduziu a oposição 

entre símbolo e alegoria”, desenvolvida, primeiramente, em um curto texto de 1797, intitulado 

“Sobre os objetos das artes plásticas” (Über die Gegenstände der bildenden Kunst)
5
. Nesse 

                                                 
5
 Utilizamos para esse estudo a edição presente em Escritos sobre arte/ Johann Wolfgang Goethe, introdução, 

tradução e notas de Marco Aurélio Werle. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, 2008. 
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texto, Goethe apresenta os objetos das artes plásticas exigindo que eles sejam escolhidos 

mediante a possibilidade de construções representativas de formas “nítidas, claras e 

determinadas” (GOETHE, 2008, p. 83). Tais objetos, capazes de constituírem sua existência 

em si mesmos, dividem-se em dois tipos: os do gênero natural e os ideais. No primeiro gênero 

de objetos, o natural, as coisas são elas mesmas e, uma vez elevadas “a um todo artístico” 

(GOETHE, 2008, p. 83), estabelecem uma relação imediata com a realidade. Para Lukács 

(1967, p. 424, tradução nossa), no quarto tomo da Estética (Asthetik)
6
, os objetos naturais 

revelam “o caráter realista do modo simbólico”
7
, mas, por serem produtos realizados pelo 

artista, participam efetivamente do sentido da ideia. O segundo gênero, o objeto ideal, é a 

própria obra de arte como construção do artista dirigida à elaboração de um “objeto 

perfeitamente configurado” (GOETHE, 2008, p.83), participante da mais íntima e harmônica 

relação do homem com a natureza. Para Goethe, os objetos pertencentes à natureza e os 

objetos artísticos construídos pelo homem na relação harmônica com a natureza “são 

sobretudo os mais perfeitos de todos” (GOETHE, 2008, p. 84) e são, em sua imediaticidade 

de significação, enquanto objetos naturais e ideais, compreendidos por todos e, assim, 

correspondem ao modelo simbólico de representação. Existe, para Goethe, um terceiro nível 

de objetos destinados à representação das artes plásticas, aqueles que  

 

não seriam em si e para si compreensíveis ou interessantes se não fossem ligados ou 

esclarecidos por meio de uma sequência; esta sequência pode ser de ações como, por 

exemplo, os feitos de Hércules, ou de partes de uma ação como, por exemplo, de 

uma bacanal. (GOETHE, 2008, p. 84)  

 

Esses objetos não podem ser considerados isoladamente, eles são construídos 

mediante a relação sequencial de suas partes, ou seja, é por meio da sequência das diversas 

ações de Hércules, ou dos diversos acontecimentos de um bacanal, que esses objetos tornam-

se em-si-mesmo representáveis. Goethe (2008, p. 84) imputa a esse terceiro nível de objetos a 

impossibilidade de alcançar “o valor do primeiro” em sua construção imediata de significado, 

ressaltando, contudo, que ele participa da mesma determinação dos objetos dos dois gêneros 

anteriores, a saber, a determinação a partir da relação do manejo do artista. Se o sentimento do 

artista em relação a esses três gêneros de objetos for de ordem natural e puro, então suas 

representações serão simbólicas, intuitivamente compreendidas, e, por isso, essencialmente 

expressivas e universais.  

                                                 
6
 Utilizamos para esse estudo a edição: Estetica, I - La peculiaridade de lo estético – Tomo 4. Cuestiones 

liminares de lo estético. Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1967. 
7
 “el carácter realista del modo simbólico” (LUKÁCS, 1967, p. 424). Tradução minha.  
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Goethe apresenta ainda uma outra ordem de objetos que se oferecem à representação, 

objetos onde a relação entre significado e significante não é apreendida intuitivamente, mas 

sim por obra do entendimento. Goethe chama de alegórico esse nível de representação cuja 

relação entre sujeito e objeto passa a ser realizada pelo entendimento. Daí advém sua primeira 

crítica às representações alegóricas, uma vez que elas “destroem igualmente o interesse na 

representação mesma e impelem, por assim dizer, o espírito de volta a si mesmo e retiram de 

seu olhar o que é de fato representado” (GOETHE, 2008, p. 85-86). Nesse sentido, o interesse 

do espectador desvia-se da representação mesma do objeto e dirige-se para o que o objeto 

significa. Como conclusão deste texto, Goethe afirma que o “alegórico se distingue do 

simbólico, no sentido de que este designa diretamente, aquele indiretamente” (GOETHE, 

2008, p. 86). Como representação submetida ao entendimento, o significado proposto na 

representação alegórica dá-se somente após passar pela interpretação da razão, e não 

intuitivamente, como na representação simbólica. Acerca dessa diferenciação, Todorov 

acrescenta que “a razão domina, no caso da alegoria, mas não no caso do símbolo” 

(TODOROV, 1979, p. 206). 

Além da objeção do texto de 1797, existem outras duas teorizações de Goethe que 

contribuem para a depreciação do conceito de alegoria. A primeira delas diz respeito ao 

debate com Friedrich Schiller sobre a composição poética. Nela, Goethe afirma que 

 

Há uma grande diferença entre estes dois factos: o poeta procura o particular no 

geral ou vê o geral no particular. Do primeiro facto nasce a alegoria, em que o 

particular vale unicamente como exemplo do geral; no entanto, o segundo é 

propriamente a natureza da poesia: ela diz um particular sem pensar a partir do geral 

e sem o indicar. Mas aquele que apreende vivamente esse particular recebe, ao 

mesmo tempo, o geral, sem disso se aperceber, ou apercebendo-se apenas mais tarde. 

(GOETHE apud TODOROV, 1979, p. 208)
8
 

 

É clara a posição goethiana da primazia do símbolo ao apontá-lo como a verdadeira 

natureza da poesia, capaz de revelar imediatamente o sentido geral no objeto particular sem a 

necessidade dos desvios impostos pela alegoria. A diferença crucial entre os conceitos de 

símbolo e alegoria, apresentada por Goethe nessa citação, é vista, justamente, na relação entre o 

geral e o particular, pois a relação construída pelo poeta alegórico, que busca o particular no 

geral, não propicia a revelação do geral no particular, o sentido particular depositado no objeto 

servirá apenas como modelo de exemplificação do sentido geral, uma vez que o sentido geral 

não se encontra naquele objeto. Na representação alegórica, o sentido particular apenas aponta 

                                                 
8
 Originalmente em Schifiten zur Literatur. Benjamin (2011, p. 171) utiliza esta colocação para afirmar que 

Goethe não via a alegoria como “um objeto digno de reflexão”. 
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para o geral, apenas o significa, não o é em si. Por sua vez, no símbolo, o sentido geral está 

presente, ele virá a se evidenciar sem o esforço da interpretação do sentido particular, como 

ocorre no modo alegórico. O sentido geral, na representação ou composição simbólica, não se 

dá “a duras penas” como no caso da “alegoria”, conforme constata Jeanne Marie Gagnebin 

(2011, p. 34), em História e Narração em Walter Benjamin. Gagnebin resume este debate entre 

Goethe e Schiller sobre a composição do poeta, da seguinte forma:  

 

[...] a imediaticidade do símbolo corresponde a uma feliz evidência do sentido, a 

revelação da transcendência na nossa linguagem humana, graças à inspiração do 

poeta; o peso e o arbítrio da alegoria só fazem ressaltar a deficiência desta 

linguagem na qual o sentido verdadeiro nunca é alcançado. O esforço humano de 

dizer o sentido deixa na alegoria rastros visíveis demais para que possamos quedar 

maravilhados como frente à plenitude espontânea do símbolo. (GAGNEBIN, 2011, 

p.33-34) 

 

A última oposição construída por Goethe ao conceito de alegoria, presente nas 

Máximas e Reflexões (Maximen und Reflexionen), diz o seguinte:  

 

A alegoria transforma o fenômeno em conceito, o conceito em imagem, mas de tal 

modo que o conceito continua ainda necessariamente tomado e contido pela 

imagem, de maneira limitada e completa e sendo expresso por ela. (1112) 

O simbólico transforma o fenômeno em idéia, a idéia em imagem, de tal modo que na 

imagem a idéia permanece sempre infinitamente atuante e inacessível, mesmo que seja 

exprimida em todas as línguas (1113). (GOETHE, 2008, p. 268) 

 

Ambos os modos de representação, o alegórico e o simbólico, partem do fenômeno 

concreto visando chegar à imagem, porém existe uma diferença no caminho percorrido por 

eles no conteúdo expresso. No caso da alegoria, o transporte do fenômeno à imagem é 

realizado pelo conceito em uma relação estritamente racional, à qual Lukács (1967, p. 426, 

tradução nossa) classificou não como uma superação ou retorno ao mundo fenomênico, mas, 

sim, como a criação de um “abismo entre o reflexo humano sensível da realidade e a reflexão 

conceitual”
9
. Nesse sentido, a representação alegórica distancia os campos de interpretação 

imanente (fenomênico) e abstrato (conceitual), priorizando, por sua vez, a interpretação 

abstrata e, com isso, acarretando a construção de uma imagem conceitual limitada do 

fenômeno, ou da realidade. Na interpretação de Lukács, a representação alegórica apenas 

fortalece a oposição entre sensível e conceitual, pois o conceito determina o conteúdo 

imagético do fenômeno. Todorov, na esteira de Lukács, acrescenta que a construção imagética 

conceitual do fenômeno, realizada pela alegoria, aponta apenas para um sentido “finito, [...] 

                                                 
9
 “[...] abismo entre el reflejo sensible humano de la realidad y el reflejo conceptual” (LUKÁCS, 1967, p. 426). 
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terminado e, portanto, [...] de certo modo morto” (TODOROV, 1979, p. 210). Já no modo 

simbólico de representação, o fenômeno concreto tem a ideia como mediadora de sua 

construção como imagem. Nessa relação, o fenômeno não é submetido ao jugo do conceito, e, 

tendo a ideia como mediadora da relação entre fenômeno e imagem, “não se limita a recolher 

o conteúdo do fenômeno, mas também a assumir a riqueza interior de determinações e 

relações do mesmo ao passar para o icônico, fornecendo, assim, à imagem as características 

essenciais da idealidade no sentido dito.” (LUKÁCS, 1967, p. 426, tradução nossa).
10

 

A ideia não se limita apenas a significar o conteúdo fenomênico, é também capaz de 

realizar uma operação através da qual o conteúdo fenomênico seria cooptado pela 

representação, transformando a representação simbólica na própria representação da 

realidade. Sendo assim, a ideia – ativa na construção representacional simbólica – seria 

explicitada a partir do fenômeno, cumprindo a exigência goethiana de uma “suave empiria 

que descobre na realidade mesma o universal e o geral e, transformando-o em particularidade, 

leva-o a intuição da peculiaridade sensível e manifesta dos objetos mesmos” (LUKÁCS, 

1967, p. 427, tradução nossa)
11

. Portanto, o modo simbólico, diferentemente da representação 

alegórica, não ocasiona o distanciamento entre sensível e transcendental, uma vez que a 

apreensão intuitiva própria do símbolo revela o conteúdo da ideia na própria manifestação do 

objeto. A definição que Goethe realiza do símbolo faz com que esse modelo representacional 

seja capaz de objetivar o conteúdo da ideia no próprio objeto da representação, contrapondo-

se, assim, à intenção alegórica conceitual que afasta o objeto da realidade. Por isso Lukács 

(1967, p. 427, tradução nossa) salienta que “o conceito goethiano de símbolo coincide 

essencialmente com aquilo que nestas considerações chamamos sempre de arte realista”.
12

 

A título de finalização do tópico, podemos sintetizar as principais diferenças 

apresentadas por Goethe e retomadas por Lukács, da seguinte forma:  

a) a representação simbólica do objeto em sua forma artística tem a ideia como 

mediadora do caminho que leva o fenômeno a imagem; funde a forma e o conteúdo; revela a 

sua própria essência no objeto; revela a essência de suas relações com o mundo exterior; a sua 

aparência é imediata em si-mesma; a representação sensível do objeto contém em si própria a 

                                                 
10

“[...] no se limita a recoger el contenido del fenómeno, sino que, además, asume la riqueza interior de 

determinaciones y relaciones del mismo al pasar a lo icónico, y presta así a la imagen los rasgos esenciales de 

la idealidad en ese sentido dicho” (LUKÁCS, 1967, p. 426). 
11

“[...] ‘“suave empeiria’ que descubre en la realidade misma lo universal y o general y, transformándolo en 

particularidade, lo lleve a intuición como peculiaridade sensíble y manifesta de los objetos mismos.” (LUKÁCS, 

1967, p. 427). 
12

 “[...] el concepto goethiano de símbolo coincide esencialmente con lo que en estas consideraciones llamamos 

siempre arte realista” (LUKÁCS, 1967, p. 427). 
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sua significação (o seu sentido geral); a representação revela a totalidade na imagem; a 

experiência do belo no símbolo é o veículo da verdade e a natureza da poesia para Goethe. 

b) a representação alegórica do objeto em sua forma artística tem o conceito como 

mediador entre o fenômeno e a imagem; separa forma e conteúdo; não apresenta a essência, 

apenas dirige para a sua significação; afasta o mundo exterior do sentido interior na 

representação; a representação sensível do objeto não contém em si própria a sua significação, 

o sentido geral submete-se ao conceito, de modo que este é o responsável pela construção do 

sentido; o significado alegórico é construído histórica e subjetivamente.  

 

 

2.2 A Alegoria Barroca  

 

A primeira reabilitação do conceito de alegoria realizada por Benjamin encontra-se em 

sua teoria sobre as peças do drama trágico alemão, na obra Origem do Drama Trágico 

Alemão, cuja a finalidade da reabilitação é a de opor o conceito de alegoria ao uso do conceito 

de símbolo atribuído pelos românticos.  

Buscaremos, no desenvolvimento deste tópico, apresentar uma breve introdução sobre 

a obra de Benjamin, cuja prioridade será a explanação da teoria benjaminiana da alegoria 

relacionada com a produção da arte do Barroco do século XVII. Procuraremos, ainda, discutir 

as peculiaridades filosóficas, históricas e teológicas dessa teoria, atentando, sobretudo, para 

sua constituição como expressão de uma época, desvelando as temáticas recorrentes da 

alegoria barroca, como a caveira, a ruína, a morte, o luto e o jogo.  

 

2.2.1 Origem do drama trágico alemão 

 

O livro benjaminiano Origem do drama trágico alemão, escrito entre os anos de 1924 e 

1925 e originalmente apresentado e, posteriormente, recusado como tese de Habilitation na 

Universidade de Frankfurt, constitui-se de uma estrutura interdisciplinar ao misturar reflexões 

sobre temas literários, teatrais, teológicos, históricos e filosóficos, podendo até ser entendido 

como uma alegoria da situação da República de Weimar. Benjamin divide o livro em três 

partes: o “Prólogo epistemológico-crítico” e os capítulos “Drama trágico e tragédia” e “Alegoria 

e drama trágico”.  

No “Prólogo epistemológico-crítico”, o filósofo discute acerca da forma de 

representação da filosofia, criticando a redução do modo de representação filosófica a um 
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modelo sistemático que seria capaz de englobar todas as questões da filosofia em um sistema. 

É também no “Prólogo” que Benjamin apresenta questões importantes do conceito de 

constelação (Sternbild) e do conceito de origem (Ursprung), relacionando-os com a 

representação da filosofia e com a crítica aos sistemas positivista e neokantiano, dominantes 

no academicismo alemão da década de 20.  

No primeiro capítulo, intitulado “Drama trágico e tragédia”, o filósofo pretende 

investigar as peças teatrais do barroco alemão produzidas no século XVII e ignoradas pelos 

demais críticos e estudiosos da época por serem caracterizadas como “pequenas”. Peças essas 

condenadas, na maioria das vezes, pelo excesso retórico na sua ornamentação, pelo exagero 

das temáticas barrocas e pela intenção de quantificação dessa literatura diante de “exigências 

formais para as quais não tinha sido preparada” (BENJANIM, 2011, p. 54). Destacando as 

considerações acima, podemos evidenciar que para Benjamin é justamente nessas peças 

obscuras – relegadas ao esquecimento e distantes das obras primas –, nessas ruínas da escrita, 

que a cultura de uma época encontra a sua expressão mais transparente. Nesse sentido, de 

acordo com o filósofo, “uma coisa é encarnar uma forma, outra dar-lhe uma expressão 

própria. Se a primeira é atributo dos autores da eleição, a segunda acontece, muitas vezes de 

forma incomparavelmente mais significativa nas laboriosas tentativas de escritores mais 

fracos” (BENJAMIN, 2011, p. 52). 

O livro é finalizado com a teoria sobre a alegoria no capítulo “Alegoria e drama 

trágico”, a qual, segundo Katia Muricy (2009, p. 171), “muito mais do que constituir a 

categoria-chave para a compreensão do barroco literário alemão do século XVII, quer 

constituir-se como uma categoria estética capaz de dar conta das características de sua 

contemporaneidade artística”. É nessa perspectiva, que o filósofo direciona a reabilitação da 

categoria alegórica contra o “usurpador que chegou ao poder no caos gerado pelo 

Romantismo” e contra o “desejo da estética romântica de chegar ao conhecimento de um 

absoluto” (BENJAMIN, 2011, p. 169), pretensão essa, depositada no conceito de símbolo. 

Benjamin constrói a teoria da alegoria com a finalidade de demostrar que este conceito de 

símbolo, cunhado pelos românticos, não possui a perspicácia teórica para dar conta dos 

constructos estéticos do barroco, e, por isso, a alegoria constitui-se como “categoria crítica 

indispensável” (MURICY, 2009, p. 172) justamente por dar conta de interpretar a 

historicidade, a arbitrariedade, a ostentação e a ruína da arte barroca como expressão de uma 

época.  

Para Gagnebin (2011. p. 36-37), a “idade barroca, na sua contradição exacerbada entre 

ideal religioso e realidade política [...], expõe aos olhos dos contemporâneos visões de horror 
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tais que proíbem ao poeta a busca serena de uma harmonia supratemporal”, tal como 

encontrada anteriormente no conceito romântico de símbolo, onde “o belo formaria com o 

divino um todo contínuo” (BENJAMIN, 2011, p. 170). No Barroco, este ideal harmônico da 

relação do belo com o divino é substituído pela historicidade e pela visão do homem 

carregado pela culpa, afastado de qualquer possibilidade de escatologia e condenado a um 

mundo arruinado, onde toda a significação foi devastada pelo confronto entre o sagrado e o 

profano. É neste terreno devastado, abandonado, carente de significações e arrasado tanto na 

instância teológica quanto material pelo embate entre a busca da transcendentalidade na 

religião e a imanência dos conflitos políticos que, de acordo com Benjamin (2011, p. 241), “a 

alegoria instala-se de forma mais estável”. 

 

2.2.1.1 Alegoria e drama trágico 

 

A reabilitação benjaminiana da alegoria em Origem do Drama Trágico Alemão 

repousa, principalmente, em dois aspectos: 1) o de fazer frente ao uso “fraudulento” do 

conceito de símbolo por parte dos românticos; e 2) definir um conceito que, diferentemente do 

símbolo, fosse capaz de corresponder, enquanto categoria estética, às produções artísticas da 

época.  

Para Benjamin (2011), o uso fraudulento do conceito de símbolo ocorre, sobretudo, 

pela falta de acuidade dialética no trato com o conceito, ocasionando que o símbolo, como 

elemento que apresenta a indissociabilidade entre forma e conteúdo, deixe de apresentar essa 

indissociabilidade ao priorizar o conteúdo e renegar a investigação da forma; ou apenas 

enquanto o conceito de símbolo é utilizado a guisa de ser apenas uma “estética dos 

conteúdos” (BENJAMIN, 2011, p. 170). Outra deformidade apresentada por Benjamin é a 

substituição do caráter relacional entre sensível e suprassensível, constituída na esfera daquilo 

que ele denomina “paradoxo do símbolo teológico”, pela “relação entre fenômeno e essência” 

(BENJAMIN, 2011, p. 170). 

O paradoxo do símbolo teológico constitui-se como a correção – buscada por Benjamin 

no espaço da teologia – da utilização do conceito romântico de símbolo, justamente por 

propiciar a relação indissociável entre a forma e o conteúdo, relação indispensável na esfera da 

arte. Para Muricy, a separação proposta pela utilização romântica do conceito de símbolo entre 

“forma/conteúdo determina a compreensão da obra de arte como ‘manifestação’ de uma ‘idéia’, 

a primeira sendo a forma do segundo, o conteúdo” (MURICY, 2009, p. 173). É nessa 

perspectiva de correção do conceito de símbolo, pressupondo a não separação entre sensível e 
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suprassensível, que Benjamin busca desvincular os laços estabelecidos pela tradição entre o 

conceito de alegoria e o conceito equivocado de símbolo. Desse modo, o filósofo pretende 

construir uma teoria da alegoria que sirva como categoria crítica “para a compreensão de 

fenômenos estéticos para os quais o conceito de símbolo já não teria eficácia teórica” 

(MURICY, 2009, p. 172). Para tal, ele vincula a alegoria à teologia para que ela, isto é, a 

alegoria, funcione como um “contraponto especulativo” (BENJAMIN, 2011, p.171) ao conceito 

romântico ou profano de símbolo. Ademais, Benjamin propõe que a visão mistificada da obra 

de arte como expressão da essência e de uma relação harmônica entre homem e natureza deva 

ser substituída por uma compreensão da arte “resolutamente histórica e teológica” 

(GAGNEBIN, 2011, p. 35). Sendo assim, as obras de arte do Barroco, tendo a alegoria como 

modelo de representação, enquadrariam-se perfeitamente como expressões históricas da 

realidade ao conjugarem os conteúdos históricos imanentes e teológicos transcendentes.  

A profusão da alegoria – enquanto junção de conteúdos históricos e teológicos – 

estaria destinada a ser “o pano de fundo sombrio contra o qual se destacaria o mundo 

luminoso do símbolo” (BENJAMIN, 2011, p. 171). Portanto, o pano de fundo alegórico, 

construído levando-se em conta a transitoriedade histórica e a necessidade da arbitrariedade 

de significação em uma época cujos referenciais encontram-se arruinados, teria as funções de 

revelar o falso ideal de totalidade harmônica da realidade e de desmistificar as relações 

construídas harmoniosamente entre homem e natureza, conforme visam as representações 

pautadas no conceito romântico de símbolo. É nessa questão, qual seja, a do uso dado pelos 

românticos ao conceito de símbolo, que Benjamin, contra a afirmação da alegoria como uma 

mera “forma de ilustração e não uma expressão artística” (MURICY, 2009, p. 175), revela a 

intenção da teoria da alegoria de situar-se não como “uma retórica ilustrativa através da 

imagem, mas expressão, como a linguagem e também a escrita” (BENJAMIN, 2011, p. 173). 

Desse modo, a compreensão da alegoria como expressão artística não criaria o abismo entre 

imanência e transcendência, conforme apontado anteriormente por Goethe, mas, aproximando-

se de uma essência teológica, no sentido apresentado por Muricy (2009, p. 176), a articulação 

dessas duas instâncias se daria, para Benjamin, por meio do “conceito teológico de Revelação”, 

no qual “toda a obra de arte seria revelação”. 

 

2.2.1.2 História e natureza 

 

Benjamin traça oposições entre os diferentes tipos de símbolos, principalmente os 

artísticos (plásticos) e os religiosos (místicos), partindo da ideia de diferentes temporalidades 
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entre símbolo e alegoria oriunda do teórico alemão Friedrich Creuzer
13

, que aponta para a 

eternidade de representação no modo simbólico, onde o símbolo representaria, no instante de 

sua representação, a eternidade imutável da ideia em sua relação direta com o objeto, 

ocasionando a reconciliação entre o fenômeno e a imagem por meio da permanência da ideia 

no objeto. Cabe dizer, portanto, que na alegoria não ocorreria a representação mesma da 

eternidade da ideia, nem sequer por um instante, já que a sua constituição não apresenta a 

reconciliação das esferas fenomênicas e imagéticas, muito menos um ideal de eternidade 

expresso pela arte; pelo contrário, nela a representação seria constituída por um modelo 

arbitrário e histórico. Segundo Benjamin, a teoria de Creuzer, pautada nos estudos da 

mitologia e simbologia dos povos antigos, “pretende captar a essência do símbolo em quatro 

momentos, assinalando-lhe a hierarquia e a distância em relação à alegoria: ‘O momentâneo, 

o total, o insondável da sua origem, o necessário’” (BENJAMIN, 2011, p. 174). O interesse 

da apropriação benjaminiana recai sobre o modelo de símbolo momentâneo que, ao associar-

se à qualidade da brevidade, assemelha-se, para Creuzer, a um relâmpago capaz de iluminar, 

de repente, a escuridão noturna, a “um momento que toma conta de todo o nosso ser” 

exigindo “clareza... brevidade... o que é gracioso e belo” (CREUZER apud BENJAMIN, 

2011, p. 174). Assim, o privilégio concedido ao conceito de símbolo, por sua capacidade de 

revelar o ideal de beleza, conforme atesta Creuzer, aproxima-o da proposta dos românticos, 

por isso, sua teoria do símbolo – onde a representação simbólica se ocuparia daquilo que é 

belo – assume uma posição que reserva um local superior ao símbolo artístico em detrimento 

do símbolo religioso.  

A importante distinção entre esses dois modelos de símbolos pode ser apresentada da 

seguinte maneira: o símbolo religioso exagera na sua tentativa de exprimir o indizível, o 

inefável, e, através da “busca de expressão, acabará por destruir, com a força infinita de sua 

essência, a forma terrena, o receptáculo demasiado frágil” (CREUZER apud BENJAMIN, 

2011, p. 174). Portanto, para Creuzer, a força da essência divina seria tamanha que o homem 

não seria capaz de suportar a sua visão. Assim, a tentativa de dizer o indizível por meio da 

representação no símbolo teológico, que visa a verossimilhança, produziria exageros e 

excessos na própria representação, algo que, por sua vez, obnubilaria a visão clara da beleza 

                                                 
13

 A obra de referência de Creuzer é a seguinte: Simbólica e Mitologia dos Povos Antigos, (Symbolik und 

Mithologie der akten Völker), 1810. As considerações de Creuzer são citadas por Benjamin, sobretudo, nos três 

primeiros tópicos do capitulo “Alegoria e drama trágico”, nos tópicos: “Símbolo e alegoria no Classicismo” 

(p.169); “Símbolo e alegoria no Romantismo”; e “Origem da alegoria moderna” (p.178). As referências de 

números de páginas seguem a edição da Origem do drama trágico alemão, traduzida por João Barrento e 

publicada pela editora Autentica (Belo Horizonte) em 2011. 
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no objeto, restando apenas um “espanto mudo” (CREUZER apud BENJAMIN, 2011, p. 174). 

Já no símbolo artístico, segundo Creuzer: 

 

[...] a essência não aspira ao excesso, mas, obedecendo à natureza, ajusta-se à sua 

forma, penetra-a e anima-a. Dissipa-se, assim, aquele antagonismo entre o infinito e 

o finito, na medida em que o primeiro, autolimitando-se, se humaniza. (CREUZER 

apud BENJAMIN, 2011, p. 174-175) 

 

Podemos observar que no símbolo artístico a harmonização da essência ocorre por 

meio da submissão às regras de composição da natureza. Assim, a essência penetra na 

natureza e torna-se parte dela, fazendo o símbolo artístico superior na condição unificadora e 

redentora do belo. Porém, por esse modelo simbólico de representação artística não carregar a 

tensão entre infinito e finito como no símbolo religioso, ou como na alegoria, onde a 

expressão da infinitude divina e a condição mundana de finitude dos homens e das coisas 

estão em constante embate, ele torna-se estéril para a representação da arte barroca. Na 

condição arruinada do barroco, cuja ornamentação excessiva e a arbitrariedade de 

significações tornam-se a via-de-regra da representação artística, o símbolo que traz a 

harmonia com a natureza e a predileção pelo orgânico como “luz da redenção” (BENJAMIN, 

2011, p. 176) entre forma e conteúdo, entre homem e natureza, não é capaz de suportar os 

revezes históricos e a arbitrariedade de signos trazidos pela arte do barroco.   

Outra mudança na relação representacional símbolo/alegoria é a da visão da 

“natureza”, visto que, se antes a natureza representava o belo, agora, na visão barroca, a 

natureza é vista “como representação alegórica da história”, conforme destaca Susan Buck-

Morss (2002, p. 202) em a Dialética do Olhar – Walter Benjamin e o projeto das Passagens. 

Segundo Benjamin,  

 

A história, com tudo aquilo que desde o início tem em si de extemporâneo, de 

sofrimento e de malogro, ganha a expressão na imagem de um rosto – melhor, de 

uma caveira. E se é verdade que a esta falta toda a liberdade “simbólica” da 

expressão, toda a harmonia clássica, tudo o que é humano – apesar disso, nessa 

figura extrema da dependência da natureza exprime-se de forma significativa, e sob 

a forma do enigma, não apenas a natureza da existência em geral, mas também a 

historicidade biográfica do indivíduo. Está aqui o cerne da contemplação de tipo 

alegórico, da exposição barroca e mundana da história como via crucis do mundo: 

significativa, ela o é apenas nas estações da sua decadência. (BENJAMIN, 2011, p. 

176-177)  

 

Para Buck-Morss, a caveira, como enigma barroco, pode ser lida como a “natureza em 

decadência, transformação do cadáver em esqueleto que será pó” (BUCK-MORSS, 2002, p. 

202). A leitura de Buck-Morss parece indicar que a natureza para o homem barroco também 
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está imersa no processo de decadência que permeia a existência humana. Nesse contexto, 

restava para os alegoristas incluírem a natureza na contemplação da “caveira como a imagem 

da vaidade da existência humana e a transitoriedade do poder terreno” (BUCK-MORSS, 

2002, p. 202). Desse modo, história e natureza partilham do mesmo destino em sua via crucis, 

a saber, a sujeição à morte, assinalado por Benjamin na seguinte passagem:  

 

Mas a natureza, se desde sempre está sujeita a morte, é também desde sempre 

alegórica. A significação e a morte amadurecem juntas no decurso do processo 

histórico, do mesmo modo que se interpenetram como sementes, na condição 

criatural, pecaminosa e fora da Graça. (BENJAMIN, 2011, p. 177) 

 

A via crucis, na qual ambos os conceitos – história e natureza – adentram é aquela 

regida pelo conceito de transitoriedade, passível de revelar que tanto as constituições da 

história quanto as da natureza são efêmeras, portanto, não podem ser entendidas como 

totalidades imutáveis, pois, se entendidas dessa forma, história e natureza assumem a 

condição de mito, ou melhor, assumem a aparência de uma permanência mitológica. Buck-

Morss (1981), em Origen de la dialéctica negativa, dedica um capítulo à tentativa de 

esclarecer a proximidade entre os conceitos de história e natureza, comentando uma 

conferência pronunciada por Theodor W. Adorno no ano de 1932 com o título de A ideia de 

história natural, a qual, por sua vez, é devedora dos conceitos de segunda natureza
14

 de 

Lukács e de alegoria de Benjamin. Segundo Buck-Morss:  

 

[...] a alegoria não era uma representação arbitraria da ideia que retratava. Pelo 

contrário, era a expressão concreta do fundamento material dessa ideia.  

Especificamente, Benjamin havia demonstrado que “o tema do alegórico 

decisivamente é a história”, expressada na forma de ruínas, concretamente como a 

decadência e o sofrimento da “primeira natureza”. (BUCK-MORSS, 1981, p. 126, 

tradução nossa)
15

 

 

A alegoria é vista como uma expressão concreta da história, fundada nas ruínas e no 

sofrimento infringido à “primeira natureza”, a qual era violentada pela concepção de história, 

vista como uma linearidade de fatos rumo ao progresso. Segundo Buck-Morss, este 

                                                 
14

 O conceito de segunda natureza pode ser entendido como a construção, pela mão do homem, de uma falsa 

aparência harmônica da realidade que institui-se como a verdadeira natureza. Segundo Buck-Morss, a segunda 

natureza seria o “mundo de las convenciones” (BUCK-MORSS, 1981, p. 124) materiais. Criada pelo homem, 

essa segunda natureza, seria capaz de alcançar a potência de instituir-se como uma aparência verdadeira da 

realidade, possuindo, quase que uma legitimidade mítica para dizer a realidade.   
15

“[...] la alegoría no era una representación arbitraria de la idea que retrataba. En cambio, era la expresión 

concreta del fundamento material de esa idea. Específicamente, Benjamin había demostrado que ‘el tema de lo 

alegórico decisivamente es la historia’ expresada en forma de ruinas, concretamente, como la decadencia y el 

sufrimiento de la ‘primera naturaleza’.” (BUCK-MORSS, 1981, p. 126, tradução nossa). 
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“momento de transitoriedade, escreveu Adorno, era o ‘ponto mais profundo aonde 

convergiam história e natureza’” (BUCK-MORSS, 181, p. 127, tradução nossa).
16

 A 

revelação da transitoriedade como constituinte dessas duas categoriais é capaz de atentar 

contra a imutabilidade da história e da natureza.  

A relação entre natureza e história, mediatizada pela intenção do conceito de alegoria 

em revelar a transitoriedade material dessas duas categorias, instituía-se como uma relação 

dialética tensionada, não visando a síntese ou a harmonia entre os polos opositores, mas, sim, 

a compreensão crítica da interrelação entre essas duas categorias enquanto transitórias. Nessa 

relação, o processo de desmistificação das categorias supracitadas, por meio da 

transitoriedade, é colocado ao alcance da consciência crítica evidenciando a existência de um 

par antitético no interior da natureza e da história, isto é, a antítese entre mito e 

transitoriedade. O mito constitui-se como o polo estático, que visa a permanência da 

imutabilidade nas constituições das categorias, já a transitoriedade, por sua vez, é o polo 

dinâmico, ou a antítese da permanência mitológica, que revela o constante movimento dessas 

categorias. É evidente que tanto para Benjamin quanto para Adorno a visão adotada nessa 

relação dialética é de compreensão crítica da ideia da natureza e da história como transitórias, 

em outras palavras, a ideia da existência de um movimento interno constante nessas duas 

categorias que levaria à superação da constituição mítica imutável da natureza e da história. O 

diferencial na visão das categorias como transitórias e não estáticas é que ambas, natureza e 

história, se interpenetram. Por isso, para Adorno, na corrente aberta por Benjamin, o 

entendimento e a constituição dessas categorias não podem se realizar de maneira separada, 

uma vez que: 

 

A natureza enquanto criação é concebida por Benjamin como assinalada pelo sinal 

da transitoriedade. A natureza mesma é transitória. Dessa maneira, tem em si mesmo 

o momento da história. Sempre que aparece historicamente, o histórico remete ao 

natural, que nele passa e desaparece. (ADORNO, 1994, p. 125)
17

 

 

Nesse sentido, a alegoria torna-se a figura chave na condição de expressão da 

transitoriedade da natureza e da história para a significação da relação de cruzamentos entre 

natureza e história, no sentido que:  

                                                 
16

 “momento de transitoriedad, escribió Adorno, era ‘el ponto más profundo en donde convergen historia y 

naturaleza” (BUCK-MORSS, 181, p. 127). 
17

 “Benjamin mismo concibe la naturaleza, en tanto creación, marcada por la transitoriedad. La misma naturaleza 

es transitoria. Pero, así, lleva en sí misma el elemento historia. Cuando hace su aparición lo histórico, lo histórico 

remite a lo natural que en ello pasa y se esfuma” (ADORNO, 1994, p. 125) Tradução de Bruno Pucci, disponível 

em http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm. 

http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm
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O termo “significação” quer dizer que os momentos natureza e história não se 

dissolvem um no outro, e sim (que), ao mesmo tempo, se separam e se cruzam entre 

si, de tal modo que o natural aparece como signo para a história e a história, onde ela 

se manifesta mais historicamente, como signo para natureza. (ADORNO, 1994, p. 

125-126)
18

 

 

É justamente por isso que podemos retomar a colocação de Buck-Morss sobre a 

emblemática da caveira como a alegoria da transitoriedade que revela a decadência da 

natureza e do sujeito histórico, pois os momentos em que se cruzam e se manifestam como 

signos complementares, tanto natureza e história são encontradas pela alegoria naqueles 

objetos que jazem em ruínas, ou seja, naqueles objetos que estão para a morte.  

 

2.2.1.3 Luto e jogo  

 

O processo de significação alegórico tem como fundamento o trabalho com os 

fragmentos e a temporalidade histórica que, por sua vez, constitui-se transitória e 

arbitrariamente. A alegoria apresenta modos de significação e elocução diferentes, atestando 

para a impossibilidade de aprisionar o sentido último em uma estrutura linguística fechada e 

imutável. Com isso, o processo de significação alegórico demonstra que o sentido é histórico 

e suas significações formam-se em uma constituição efêmera e fragmentária. Desse modo, a 

linguagem alegórica “ressalta a impossibilidade de um sentido eterno e a necessidade de 

perseverar na temporalidade e na historicidade para construir significações transitórias” 

(GAGNEBIN, 2011, p. 38). Gagnebin insiste que a não identidade imediata entre significado 

e significante é essencial para a construção da representação alegórica, pois, conforme afirma 

Benjamin, “cada personagem, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra coisa” 

(BENJAMIN, 2011, p. 186). É no sentido de uma relação historicizada, constitutiva da não 

identidade entre os termos da relação (significado-significante), e, principalmente, arbitrária, 

que se situam duas características constituintes da linguagem alegórica: o luto e o jogo. 

Conforme afirma Gagnebin, 

 

A linguagem alegórica extrai sua profusão de duas fontes que se juntam num mesmo 

rio de imagens: da tristeza, do luto provocado pela ausência de um referente último; 

                                                 
18

 “El término ‘significación’ quiere decir que los elementos naturaleza e historia no se disuelven uno en otro, sino que al 

mismo tiempo se desgajan y se ensamblan entre sí de tal modo que lo natural aparece como signo de la historia y la 

historia, donde se da de la manera más histórica, como signo de la naturaleza” (ADORNO, 1994, p. 125-126). Tradução 

disponível em http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm. 

http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm
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da liberdade lúdica do jogo que tal ausência acarreta para quem ousa inventar novas 

leis transitórias e novos sentidos efêmeros. (GAGNEBIN, 2011, p. 38) 

 

Na relação entre o luto ocasionado pelo fim das três constantes que imputavam 

significação à constituição do sujeito – quais sejam, a morte do sujeito clássico, a 

decomposição dos objetos em ruínas e a destruição do processo mesmo de significação – 

soma-se a produção de um jogo que busca dar conta da criação de sentidos a fim de suprir a 

necessidade de prantear as nostalgias das certezas perdidas. No entanto, em uma situação 

onde os objetos transformam-se em ruínas em uma velocidade inalcançável, como na 

desolação da época do barroco, ou na velocidade da indústria moderna, tal jogo torna-se 

efêmero e transitório. É nesse contexto fragmentado, regido pelo luto e pelo jogo, que, de 

acordo com Gagnebin (2011, p. 38), desvela-se “a dialética imanente ao Trauer-spiel e, 

igualmente, a que rege nossa modernidade”. A dialética entre luto e jogo, por sua vez, revela 

que na representação proposta pela alegoria, a capacidade de produção de sentidos eleva-se, 

escapando da premissa da produção de um sentido único, buscando a tentativa de alcançar a 

representação histórica de uma época em que as “formas de manifestação se transformam” a 

todo instante em um movimento regido pela alegoria, passível de exprimir “a eterna 

transitoriedade inerente a toda a atribuição de sentido” (KANGUSSU, 1996, p. 34). 

Para Benjamin, o estado lutuoso do alegorista está ligado à condição de criatura do 

homem que, a partir da Queda do estado paradisíaco, entrou em um estado de luto pela perda 

da Graça. Nesse sentido, a relação do luto alegórico liga-se à culpa que passa a ser vista pelo 

filósofo como o ponto que constitui o “fermento da profunda alegorese ocidental” 

(BENJAMIN, 2011, p. 242)
19

 e aproxima-se diretamente da “natureza caída que está de luto 

porque é muda. Mas é a inversa desta frase que nos leva mais fundo até à essência da 

natureza: é a sua tristeza que a torna muda.” (BENJAMIN, 2011, p. 242). Esta colocação 

benjaminiana demonstra que não apenas o sujeito (o alegorista), como também o objeto da 

alegoria e a própria natureza estão de luto. Ainda segundo Benjamin (2011, p. 242), quanto 

mais culpada a natureza se sentia mais se tornava obrigatória “a sua interpretação alegórica, 

apesar de tudo a sua única redenção possível: pois, apesar de desvalorizar conscientemente, a 

intenção melancólica mantém de forma incomparável a fidelidade à condição coisal do seu 

objeto”. 

                                                 
19

 Como “alegorese ocidental”, Benjamin refere-se à tradição cristã-hermeneuta da alegoria. Para Benjamin, 

existem três momentos fundamentais da alegorese ocidental cristã, todas pautadas no combate aos deuses pagãos 

oriundos da Mitologia Grega. São esses deuses que “invadem o mundo estranho, tornam-se malignos e 

transformam-se em criaturas.” (BENJAMIN, 2011, p. 243) Sobre este tema da degradação dos deuses olímpicos 

face o fortalecimento da tradição cristã, o conto Deuses no exílio, de Heinrich Heine, oferece um ótimo exemplo.  
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Na esteira da citação acima, o jogo de significação alegórico, imbuído de culpa pelo 

estado decaído do sujeito e da natureza, apresenta-se como a única alternativa redentora do 

objeto justamente por manter-se fiel à coisa mesma. Ao estado de culpa que gera o luto pela 

condição da Graça perdida, e ao jogo que visa dar conta do processo histórico de significação 

que o homem entrou após a Queda, Benjamin atribui como causa principal as “três promessas 

satânicas primordiais, todas de natureza espiritual” (BENJAMIN, 2011, p. 248) que atraem o 

homem por meio da “ilusão de liberdade – na busca do proibido; a ilusão de autonomia – na 

secessão em relação à comunidade dos crentes; a ilusão do infinito – no abismo vazio do mal” 

(BENJAMIN, 2011, p. 248).
20

 As promessas satânicas conduzem o homem a uma busca 

insaciável por conhecimento e, nesse sentido, o homem tenta construir inúmeras significações 

buscando restaurar a harmonia de outrora, mas as significações construídas atuam apenas 

como composições ostensivas do barroco. Kangussu (1996, p. 36) afirma que “ainda assim a 

alegoria é capaz de realizar a apocatástase – restauração da totalidade –, porque se por um 

lado o olhar alegórico esmaga o objeto, por outro lado o ressuscita enquanto significante”. 

Aqui reside a potência do jogo de significação alegórico
21

, pois se em um primeiro momento, 

com a sua violência destrói o objeto, arrancando-o de sua totalidade habitual; em um segundo 

momento, é capaz de reconstruir, por meio do contato com as ruínas e com os fragmentos, os 

objetos que se perderam, e através desse processo de reconstrução, atribuir um outro sentido 

ao fragmento – ou, nas palavras de Kangussu (1996, p. 36-37), o jogo de significação dá uma 

“sobre-vida” e preserva o objeto “para outra leitura”. 

Benjamin finaliza o capítulo “Alegoria e drama trágico” com dois fragmentos 

importantes, “Limites da meditação” e “Ponderación misteriosa”. Nos “Limites da 

mediação”, o filósofo decreta qual é o preço a ser pago pela salvação proposta pelos 

alegoristas barrocos. Na interpretação de Kangussu, vemos que  

 

[...] para serem fiéis a Deus eles precisaram virar as costas ao mundo da natureza 

material. O mal foi visto como auto-engano para resolver teologicamente o sentido 

paradoxal da matéria objetiva. Se o reino terreno é somente a antítese do Paraíso, a 

verdade então é a antítese de tudo o que é material, e portanto transitório, efêmero, 

fugaz (KANGUSSU, 1996, p. 37). 

 

                                                 
20

 Benjamin também cita esta colocação no Projeto das Passagens, [J 54, 4] p. 410, em uma relação com os 

conjuntos de poemas de Baudelaire agrupados em As flores do mal.  
21

 O germanista Peter Bürger (2008), em A Teoria da Vanguarda, reconstrói esse movimento de violência do 

alegorista sob o objeto em quatro momentos: 1.“o alegorista arranca um elemento à totalidade do contexto da 

vida. Ele o isola, priva-o de sua função.”; 2. “o alegorista junta os fragmentos da realidade assim isolados e, 

através desse processo, cria sentido.” ; 3. interpretação da “atividade do alegorista como expressão da 

melancolia”; 4. o quarto procedimento diz respeito ao efeito da representação alegórica, onde a alegoria por sua 

historicidade e natureza fragmentária apresenta sempre a história como decadência. (BURGER, 2008, p. 141) 
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É através do abandono material e da transitoriedade da alegoria que o alegorista 

encontra a possibilidade de redenção da sua condição de culpa. Desse modo, a própria 

transitoriedade da alegoria, na qualidade de interpretar até mesmo os objetos renegados pela 

tradição – como a própria desolação na “confusão dos ossuários que pode ser lida como 

esquema das figuras alegóricas em milhares de gravuras e descrições da época [...] [entendida 

como] alegoria da Ressurreição” (BENJAMIN, 2011, p. 250) –, é capaz de, através do olhar 

do alegorista tomado pela arbitrariedade, e, principalmente, pela transitoriedade de 

significações, enxergar na imagem da caveira a visão de um anjo, e, assim, a possibilidade de 

redenção. No “barroco, o mundo sagrado e redimido e o mundo sinistro da morte e do inferno 

aparecem unidos nas imagens” (KANGUSSU, 1996, p. 37). Para Gagnebin (2011, p. 38), o 

procedimento benjaminiano da redenção revelaria a condição infiel da alegoria mediante 

“todos os sentidos que ela cria um depois do outro”, para, por fim, abdicando da sua 

pluralidade de sentidos, adquirir apenas um sentido: a possibilidade de ressurgir em um 

mundo divino.  

A “Ponderación misteriosa”, caracterizada pelo filósofo como “a intervenção de Deus 

na obra de arte” (BENJAMIN, 2011, p. 253), apresenta-se como possível pelo fato de a 

alegoria mergulhar e salvar a subjetividade perdida no abismo de significação, depositando as 

suas esperanças na figura do alegorista. Nesse sentido, as considerações apoteóticas do jogo 

alegórico – considerações que se destacam no desenvolvimento da ação do alegorista – 

constituído da transitoriedade, da morte e, por fim, da ressurreição, revelar-se ia, segundo o 

filósofo, como a devida primazia nas ruínas e nos fragmentos das grandes construções, 

mediante as ações interpretativas do alegorista. Somente desta maneira, a alegoria poderia 

constituir-se como uma constelação significativa capaz de reluzir, mesmo que rapidamente, a 

totalidade derradeira da “imagem do belo” (BENJAMIN, 2011, p.253). 

 

 

2.3  A Alegoria Moderna - interpretação e expressão da modernidade 

 

Após esse desvio, onde apresentamos uma tentativa de reconstrução histórica do 

conceito de alegoria e, por oposição, de símbolo, iniciamos o desenvolvimento fundamental 

do conceito: a presença da alegoria no conceito de modernidade de Benjamin, depositada nos 

fragmentos do Projeto das Passagens, sobretudo, no arquivo temático “J - Baudelaire”, e nos 

ensaios escritos pelo filósofo na década de 30, “Paris do Segundo Império” e “Sobre alguns 

temas em Baudelaire”.  
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Todo o desenvolvimento realizado até o momento possui a função de esclarecer o 

percurso histórico do conceito para demonstrar o papel da alegoria na construção do conceito 

de modernidade de Benjamin. Nesse sentido, optaremos pelo desenvolvimento do tópico da 

seguinte forma: 1) apresentaremos uma breve introdução ao Projeto das Passagens, 

destacando alguns aspectos metodológicos depositados no texto das exposé de 1935, “Paris 

capital do século XIX” e no arquivo temático “N - Teoria do conhecimento, teoria do 

progresso”; 2) desenvolveremos as relações do conceito de alegoria com a intepretação 

benjaminiana da poética de Baudelaire, entendida como a interpretação e a expressão da 

modernidade através da potência alegórica. Para isso, partiremos da hipótese de que nas 

alegorias baudelairianas conjugam-se ambos os procedimentos dos tipos de alegorias 

elucidados anteriormente, porém com a peculiaridade que a primazia do elemento teológico 

perde-se em Baudelaire. Desse modo, pretendemos apresentar as considerações 

benjaminianas acerca da fisionomia e do trabalho do poeta que levaram o filósofo a 

determina-lo como um poeta alegórico; 3) destacaremos as aproximações do conceito de 

alegoria com a mercadoria, e as suas relações com Baudelaire, visto a grande importância da 

ideia de mercadoria para a interpretação que Benjamin realiza da modernidade.   

 

2.3.1 O Projeto das Passagens  

 

O inacabado Projeto das Passagens, estudo que acompanhou a vida de Benjamin no 

período de 1927 a 1940, compreende as investigações do filósofo das modificações do 

imaginário do século XIX. O Projeto é composto por fragmentos e citações; por isso, ao 

lidarmos com uma obra de constituição fragmentária, podemos, como aponta Willi Bolle no 

artigo “Um painel com milhares de lâmpadas”: 

 

[...] distinguir basicamente dois tipos de uso [do Projeto das Passagens]: 1) como 

coletânea provisória de materiais em função de um livro a ser redigido, para depois 

ser dispensada; 2) como banco de dados com valor permanente, dispositivo para 

formas sempre novas de escrita da História. (BOLLE, 2009a, p. 1146) 

 

Oferecemos, nesse trabalho de investigação do conceito de modernidade no Projeto 

das Passagens, a possibilidade de percepção de um outro modo de escrita da história, 

priorizando o valor permanente de seus fragmentos. Bolle menciona que a organização desses 

fragmentos apresenta um “dispositivo de historiografia polifônica, representado pela rede de 

arquivos temáticos” (BOLLE, 2009a, p. 1148). O Projeto das Passagens foi organizado pelos 
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textos das exposés de 1935 e 1939 e pelas “Notas e Materiais”, conjunto de arquivos 

temáticos que o servem como “caixa de construção”
22

 (BOLLE, 2009, p. 71). A obra possui 

36 arquivos temáticos que compõem, em uma rede de fragmentos interligados, um verdadeiro 

arquivo sobre a modernidade. Destacaremos o arquivo “J - Baudelaire”, de longe a coleção 

mais extensa de citações e fragmentos que compõem o Projeto das Passagens, por sua 

posição modelar na “obra” e pela importância dada por Benjamin ao poeta Baudelaire como 

representante da modernidade. Willi Bolle destaca uma importante questão acerca da edição 

desses fragmentos, qual seja, a não inclusão dos textos de Benjamin sobre Baudelaire 

produzidos a pedido do Instituto de Pesquisa Social entre 1938 e 1939
23

. Segundo Bolle, no 

artigo “Materiais para o Livro Modelo das Passagens (O Baudelaire)”, 

 

[...] a questão mais complexa e mais controvertida da gênese, edição e recepção da 

obra de Walter Benjamin é sem dúvida a relação das Passagens propriamente ditas 

com o Livro sobre Baudelaire, isto é, Charles Baudelaire – Um Poeta Lírico no 

Auge do Capitalismo, que o autor qualificou como um “modelo muito exato do 

trabalho das Passagens” (GS V/2, 1165), mas que não chegou a terminar. (BOLLE, 

2009b, p. 1009) 

 

O Charles Baudelaire – Um Poeta Lírico no Auge do Capitalismo, “livro que seria um 

modelo em miniatura do Projeto das Passagens”, denominado assim pelo próprio Benjamin 

em carta a Horkheimer
24

, seria composto por três partes: “I – Baudelaire como autor 

alegórico”, “II – A Paris do Segundo Império” e “III – A Mercadoria como objeto poético”. 

Das três partes que Benjamin pretendia escrever, apenas a segunda foi concretizada. A 

colocação dos ensaios “Paris do Segundo Império” e “Sobre alguns temas em Baudelaire” – a 

segunda parte a que Benjamin chegou a escrever – como parte do modelo para a “obra” das 

Passagens ressalta a sua importância como uma espécie de origem da produção teórica de 

Benjamin sobre o poeta francês, além de levantar os principais aspectos da concepção de 

modernidade para o filósofo. 

Diferentemente dos ensaios não incluídos no Projeto das Passagens, o texto da exposé 

1935, “Paris Capital do Século XIX”,
25

 ofereceria, segundo Tiedmann, “um esboço dos temas 

                                                 
22

  Terminologia de Willi Bolle. Nota introdutória da edição brasileira das Passagens, Belo Horizonte: Ed. 

UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. p. 71. 
23

 Os ensaios “Paris do Segundo Império” (1938) e “Sobre Alguns Temas em Baudelaire” (1939). 
24

 “Em carta a Horkheimer de 28-3-1938, Benjamin explica que seu livro sobre Baudelaire seria um ‘modelo em 

miniatura’ das Passagens, GS V, p. 1164; em carta a Gershom Scholem de 8-7-1938, diz que se trata de ‘um 

modelo muito exato das Passagens’ /GS I, p. 1079.” Citação de BOLLE, Willi. As siglas em cores no Trabalho 

das passagens, de W.Benjamin. Revista Estudos Avançados, v. 10, n. 27. p. 41-77, São Paulo: jan-abr 1996, p. 

74. 
25

 A pedido de Horkheimer e com a intenção de encontrar um “mecenas”, Benjamin reformula essa exposição do 

Projeto das Passagens em 1939, acrescentando uma introdução e uma conclusão.  
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e matérias que Benjamin pretendia abordar” (TIEDMANN, 2009, p. 13) em seu Projeto das 

Passagens. A exposé de 1935, escrita a pedido do Instituto de Pesquisa Social (Institut für 

Sozialforschung), representava para Benjamin um “novo estádio, aliás o primeiro que 

vagamente se aproxima de um livro” (BENJAMIN, 1993, p. 218), conforme o filósofo revela 

em carta a Gershom Scholem. A exposé está diretamente relacionada com os temas de 

interesse primordial do Projeto que seriam revelados em carta a Scholem de 20 de maio de 

1935, na qual Benjamin destaca o interesse no “caráter de fetiche da mercadoria” 

(BENJAMIN, 1993, p. 219)
26

. Posteriormente, em carta a Adorno de 31 de maio de 1935, 

Benjamin depositaria seu interesse “sobretudo na ‘história primeva do século XIX’” 

(BENJAMIN apud ADORNO, 2012, p. 158).  

A exposé “Paris Capital do Século XIX” procede da seguinte maneira: o filósofo 

dividiu o ensaio em seis seções compostas da interpenetração entre um personagem 

característico da Paris do século XIX e um fenômeno da sociedade, ou, nas palavras de 

Benjamin, “a exposição completa dos fundamentos epistemológicos [...] seguia-se à sua 

comprovação no material” (BENJAMIN apud ADORNO, 2012, p. 157). Por exemplo, a 

fundamentação epistemológica de Charles Fourier como um utopista liga-se à base material 

das passagens parisienses como utopias do consumo, ou catedrais da mercadoria. Nesse 

sentido, a construção da exposé remete ao procedimento imagético de Benjamin, pois a teoria 

é vista através das imagens nas seções. Assim, os pensamentos benjaminianos não se 

hierarquizam e não se ligam através de conceitos, mas submetem-se a um princípio de 

montagem que revela a sua figura final acabada. No caso da exposé de 1935, a tentativa da 

montagem benjaminiana visa revelar os primórdios, ou a “história primeva”,
27

 das relações 

industriais na produção de fantasmagorias, bem como tornar visível o caráter de fetiche da 

mercadoria detrás das emergentes fantasmagorias do século XIX.  

Cada uma das seis seções – “Fourier ou as passagens”; “Daguerre ou os panoramas”; 

“Grandeville ou as exposições universais”; “Luís Filipe ou o intérieur”; “Baudelaire ou as 

                                                 
26

 O conceito de fetiche será discutido no segundo capítulo desse estudo, intitulado “A Metrópole Moderna”, 

precisamente no subtópico 2.2 A Paris Onírica.  
27

 Podemos entender a história primeva a partir da leitura do fragmento [N 3a, 2]: ‘“História primeva do século 

XIX’ – esta não teria interesse, se apenas significasse que formas da história primeva deveriam ser encontradas 

nos repertórios do século XIX. Somente onde o século XIX fosse apresentado como forma originária da história 

primeva – isto é, como forma na qual toda a história primeva se agrupa de maneira nova em imagens que 

pertencem àquele século – o  conceito de história primeva teria sentido” (BENJAMIN, 2009, p. 505, [N 3a, 2]). 

Entendemos que Benjamin buscou a revelação da história primeva nas fantasmagorias mercadológicas 

construídas no século XIX que, de certo modo, agrupavam todas as nascentes relações sociais daquela época. 

Dessa forma, as fantasmagorias traziam em si a imagem acabada da sociedade do século XIX, composta 

principalmente da ilusão de progresso depositada nos avanços técnicos e no consumo das próprias 

fantasmagorias.  
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ruas de Paris” e “Haussmann ou as barricadas” – apresenta uma fantasmagoria típica da Paris 

do século XIX. As passagens, impulsionadas pelo desenvolvimento da indústria têxtil e pelas 

inovações na técnica da construção arquitetônica à base do ferro, são, segundo Benjamin,  

 

[...] uma recente invenção do luxo industrial, são galerias cobertas de vidro e com 

paredes revestidas de mármore, que atravessam quarteirões inteiros, cujos 

proprietários se uniram para esse tipo de especulação. Em ambos os lados dessas 

galerias, que recebem a luz do alto, alinham-se as lojas mais elegantes, de modo que 

tal passagem é uma cidade, um mundo em miniatura. (BENJAMIN, 2009, p. 40) 

 

É justamente nas passagens, que apresentam-se como a última novidade produzida 

pelo luxo industrial, que repousam as principais fantasmagorias da modernidade, a saber, as 

mercadorias. Nas passagens, as mercadorias resplandecem com toda a sua força nas vitrines, 

brilham e envolvem os passantes, tornam-se “imagens do desejo e nelas o coletivo procura 

tanto superar quanto transfigurar as imperfeições do produto social, bem como as deficiências 

da ordem social de produção” (BENJAMIN, 2009, p. 41). Nesse sentido, as mercadorias 

tornam-se, uma vez expostas na vitrine, o objeto de desejo capaz de prometer saciar e resolver 

as vontades e as adversidades do sujeito. Promessa que se dá exatamente pelo fato de as 

passagens, ao configurarem-se como a novidade, oferecerem um novo aspecto da vida do ser-

humano, capaz de distanciá-lo “daquilo que se tornou antiquado” (BENJAMIN, 2009, p. 41). 

Benjamin trabalha, em cada uma das seções, a fantasmagoria numa relação direta com 

o conceito de fetiche da mercadoria, demonstrando que, por trás das fantasmagorias da 

modernidade, esconde-se o caráter fetichista que determina, não apenas a sua condição como 

mercadoria, como também a condição da estrutura social de Paris no século XIX, pois, a 

partir da evolução das esferas da técnica e do consumo, a estrutura social da realidade se 

manterá, sobretudo, através da fantasia. A exposé antecipa – ou expõe – o propósito de 

Benjamin visualizado no Projeto das Passagens, qual seja, o de revelar que detrás dessa 

realidade composta por fantasias, perpetua-se o duro processo de produção das mercadorias.
28

 

Segundo Márcio Seligmann-Silva, no artigo “Quando a teoria reencontra o campo 

visual: Passagens de Walter Benjamin”, o Projeto das “Passagens (ao lado de Mnemosyne, de 

Warburg) é uma das primeiras obras a enfrentar o desafio de reestruturar o pensamento e a 

historiografia da cultura a partir do princípio de arquivo” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 

111). Nesse desafio, poderíamos destacar, inicialmente, o arquivo temático “N - Teoria do 

conhecimento, Teoria do progresso”, pelo fato de o filósofo, nesse arquivo, revelar uma 

                                                 
28

 É importante ressaltar que esses temas são os objetos de estudo do segundo capítulo deste estudo, “A 

Metrópole Moderna”.  
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espécie de epistemologia do Projeto das Passagens, em que, a partir de alguns fragmentos, é 

possível visualizar o “método” estabelecido por Benjamin em sua construção, como, por 

exemplo, no fragmento [N 1, 4]:  

 

Tornar cultiváveis regiões onde até agora viceja apenas a loucura. Avançar com o machado 

afiado da razão, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, para não sucumbir ao 

horror que acena das profundezas da selva. Todo solo deve alguma vez ter sido revolvido 

pela razão, carpido do desvario e do mito. É o que deve ser realizado aqui para o solo do 

século XIX. (BENJAMIN, 2009, p. 499, [N 1,4]) 

 

Benjamin evidencia a necessidade da oposição entre razão e mito para fazer com que o 

ser humano desperte do sonho de progresso, proporcionado pelas inovações, pautado, 

principalmente, na premissa de que com os avanços técnicos as desigualdades entre os 

homens diminuiriam e a manutenção das necessidades vitais seriam suavizadas. Os mitos que 

envolvem a temporalidade do século XIX e mergulham o homem em um estado de sonho são, 

sobretudo, as fantasmagorias modernas do avanço do capitalismo, da técnica e, 

principalmente, da crença inquestionável no progresso. O filósofo inicia esse arquivo com a 

seguinte citação de Karl Marx: “A reforma da consciência consiste apenas em despertar o 

mundo... do sonho de si mesmo” (MARX apud BENJAMIN, 2009, p.499). É possível 

perceber uma relação direta da citação de Marx com o fragmento supracitado ([N 1, 4]) 

quanto à necessidade da razão de expulsar o mito do solo do século XIX, pois o sonho, ou o 

mito que submerge o mundo, é o paradigma de que com o avanço do capitalismo, o homem, 

ao dominar e instrumentalizar a natureza, seria capaz de diminuir as dificuldades na luta pela 

sobrevivência, assim como traçar um caminho rumo a um progresso ad infinitum. Porém a 

realidade mostra que o sonho do capitalismo torna-se uma fantasia que esconde o “horror que 

acena das profundezas da selva” (BENJAMIN, 2009, p. 499, [N 1, 4]). Em outras palavras, o 

mito do progresso esconde que por trás das promessas capitalistas reside a exploração do 

homem pelo homem e a sujeição desse à condição de mercadoria. O progresso da técnica – 

com a constante produção das mercadorias – suaviza as relações do homem com a 

manutenção da sua existência, mas, por outro lado, torna-o escravo dessas mercadorias. 

Benjamin, com o Projeto das Passagens, intencionava despertar o homem desse sonho, indo 

além do escritor surrealista Louis Aragon
29

, conforme apresenta no seguinte fragmento: 

“Delimitação da tendência deste trabalho em relação a Aragon: enquanto Aragon persiste no 

domínio do sonho, deve ser encontrada aqui a constelação do despertar” (BENJAMIN, 2009, 

                                                 
29

 Louis Aragon, escritor surrealista autor do livro romance Le Paysan de Paris (1926) (O Camponês de Paris), 

cuja influência sobre Benjamin é notória. 
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p. 500, [N 1, 9]). Tal despertar deveria realizar-se através da interpretação da constelação
30

 de 

fantasmagorias modernas que relegam o homem ao estado onírico.   

O “método” de interpretação benjaminiano é evidenciado no fragmento [N 1, 10]: 

“Este trabalho deve desenvolver ao máximo a arte de citar sem usar aspas. Sua teoria está 

intimamente ligada à da montagem” (BENJAMIN, 2009, p. 500, [N 1, 10]). Nesse sentido, a 

teoria da citação sem usar aspas liga-se diretamente à teoria do princípio da montagem, 

utilizada pelo cineasta russo Sergei Eisenstein, para quem o princípio de montagem estaria 

relacionado não apenas ao cinema, como também a todo tipo de criação artística. No cinema, 

a montagem refere-se, sobretudo, ao encadeamento de imagens fotográficas que devido à 

velocidade com que se sucedem diante do espectador criam a sensação de movimento. Na 

pintura, a montagem constitui-se da mescla de duas ou mais técnicas diferentes, como a 

colagem de elementos gráficos sob a pintura
31

 visando um efeito estético próprio. Na 

literatura, destaca-se o procedimento da escrita automática
32

 – método determinante nos 

textos dos vanguardistas Aragon e André Breton
33

 – como resultado de uma técnica de 

montagem capaz de destruir as relações de sentido imediatas de modo que as relações lógicas 

entre os acontecimentos são substituídas, em grau de importância para o sujeito (o leitor), pelo 

processo de construção ou montagem do texto. Parece-nos que Benjamin apropriou-se, no 

Projeto das Passagens, das três vertentes da montagem enquanto criações artísticas, 

compactuando, assim, com a visão de Eisenstein. O Projeto das Passagens, em paralelo com a 

montagem cinematográfica no encadeamento dos fragmentos, produz no leitor a sensação da 

criação de um sentido que se move dentro de sua organização; em paralelo com a pintura, 

observamos que a “técnica” benjaminiana de construção do texto remete à interpenetração 

entre categorias textuais diferentes, contando com citações de diversos autores e escritos 

próprios; o paralelo com a montagem literária parece-nos o mais importante, pois o Projeto 

das Passagens não se constitui como um texto cujo sentido é encontrado imediatamente e, 

muito menos, é possível priorizar as relações lógicas entre os arquivos. Destarte, aponta para a 

                                                 
30

 O conceito de constelação aparece inicialmente em Benjamin no Prólogo epistemológico-crítico de Origem do 

Drama Trágico Alemão. Segundo a analogia de que a relação das ideias com os fenômenos se faz pela mesma 

constituição que a relação entre as estrelas. Para Benjamin, “as ideias são constelações eternas, e se os elementos 

podem se conceber como pontos em tais constelações, os fenômenos estão nelas simultaneamente dispersos e 

salvos” (BENJAMIN, 2011, p. 23). Ademais, o traçado da constelação, no sentido proposto por Benjamin no 

fragmento [N 1, 9], adquire uma potência crítica que visa interpretar os movimentos históricos no espaço e no 

tempo, de modo que a ideia benjaminiana de constelação seja capaz de implodir a forma anterior de organização 

dos fenômenos, nesse caso, as imagens oníricas, a fim de que os fragmentos unam-se em uma “outra” constelação.  
31 A técnica conhecida como Assemblage é um exemplo desse movimento de montagem. 
32

 Basicamente é um processo de escrita que tem por objetivo transportar para o papel o fluxo de pensamentos 

inconscientes do autor, evitando a construção da escrita consciente. O movimento dadaísta é um exemplo claro disso.  
33

 O vanguardista André Breton também possui grande influência nos escritos de Benjamin. No Projeto das 

Passagens, destaca-se ao lado do romance de Aragon, o romance surrealista Nadja, publicado por Breton em 1928. 
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necessidade de priorizar a constituição do Projeto das Passagens enquanto um arquivo, cuja 

importância revela-se na montagem dos fragmentos, visando a construção de uma imagem do 

século XIX. Desse modo, o fragmento [N 1a, 8] corrobora para a importância da montagem 

na estrutura fragmentária para o entendimento de um suposto “método” do Projeto, que se 

constituiria através da “montagem literária”, onde o filósofo afirma que não tem “nada a 

dizer. Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações 

espirituosas. Porém, os farrapos, os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça 

da única maneira possível: utilizando-os.” (BENJAMIN, 2009, p. 502, [N 1a, 8]). 

Nesse sentido, Benjamin pretende organizar os fragmentos, utilizando-os, montando-

os em constelações que iluminem os aspectos escuros por trás das fantasmagorias através da 

interpretação das próprias fantasmagorias e, ao mesmo tempo, procura demonstrar – por meio 

da oposição realizada pelo historiador materialista – que a concepção de progresso como 

norteador da história e das relações humanas coloca a humanidade sob o efeito de um sonho 

nefasto, do qual é necessário despertar.  

O conceito de alegoria aparece no Projeto das Passagens principalmente no arquivo “J 

- Baudelaire”
34

, visando o desenvolvimento de uma ideia onde Baudelaire aparece como 

poeta alegórico e destacando os jogos de significação que as relações da modernidade 

apresentam, jogos esses que podem ser revelados através da interpretação das alegorias 

baudelairianas, cujas temáticas principais residem, especialmente, em mostrar a metrópole de 

Paris e seus habitantes. Cabe ressaltar, contudo, que esse processo ocorre dentro de uma 

perspectiva alegórica, ou seja, o poeta nunca se refere a esses temas de maneira imediata, 

mas, sim, os coloca sob uma outra roupagem. Segundo Gagnebin, a ligação entre a poesia da 

cidade e a teoria da modernidade se dá na manutenção do tema barroco em Baudelaire, 

evidenciado pelas temáticas do “transitório, da caducidade e da morte” (GAGNEBIN, 2011, 

p. 47). Ademais, para Benjamin, conforme apresentado no ensaio “Paris do Segundo 

Império”, o poeta francês, em seu fazer poético, assumiu a “‘tarefa’ do herói antigo, dos 

‘trabalhos’ de um Hércules, [...] que se impôs a si mesmo como sua: dar forma à 

modernidade”
35

 (BENJAMIN, 1989, p. 80). Porém, o filósofo deixa claro que a tarefa de dar 

forma à modernidade é realizada com primazia nos poemas de Baudelaire e não em seus 

ensaios estéticos. 

                                                 
34

 Se determinarmos um mapeamento dos fragmentos referentes ao conceito de alegoria no Projeto das 

Passagens, podemos explicitar que o conceito é mencionado nos textos do exposé de 1935 e 1939, no “Primeiro 

esboço” e nos seguintes arquivos temáticos: “H- O colecionador”, “J-Baudelaire”, “S- Pintura, Jugendstil, 

Novidade” e “X-Marx”.  
35

 Também citado em [J 51a, 3]: “Na concepção de Baudelaire, nada se aproxima tanto da tarefa do herói antigo 

em seu século do que dar uma forma à modernidade.” (BENJAMIN, 2009, p. 366) 
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Para Gagnebin, o achado dialético que Benjamin realizou ao depositar a sua teoria da 

modernidade na interpretação das alegorias poéticas de Baudelaire reside no procedimento de 

“desvalorização dos objetos – até dos seres humanos, qual a prostituta – transformados em 

mercadorias, quebra a relação de imediaticidade do sujeito poético com as coisas e com as 

palavras que as dizem” (GAGNEBIN, 2011, p. 51). Portanto, como alegorista, Baudelaire 

violenta os objetos e os desvaloriza; ao desconstruir a relação imediata entre significado e 

significante, o poeta exige a interpretação das suas imagens poéticas, fazendo jus à definição 

da alegoria.  Desse modo, o poeta sem lugar na sociedade moderna, desvalorizado tal como 

seus objetos da lírica, busca na alegoria a potência de aniquilar violentamente a “aparência 

baseada na ‘ordem estabelecida’ seja da arte, seja da vida – a aparência de uma totalidade ou 

de um mundo orgânico que transfigura essa ordem, para torná-la suportável” (BENJAMIN, 

2009, p. 377, [J 57, 3]). Nesse sentido, a “alegoria em Baudelaire contém traços da violência 

que era necessária para demolir a fachada harmoniosa do mundo que o cercava” 

(BENJAMIN, 2009, p. 375, [J 55a, 3]). Cabe dizer, então, que a alegoria baudelairiana 

apresenta a possibilidade de expressar uma outra construção de visão de mundo e a potência 

de revelar as iniquidades que se encontram detrás dessa falsa totalidade harmoniosa, pautada, 

sobretudo, nas fantasmagorias das relações sociais e econômica entre os seres humanos.  

 

2.3.2 Baudelaire, poeta alegórico  

 

Para Benjamin, Baudelaire, em seu enfrentamento com a modernidade, “fez da 

alegoria a armadura de sua poesia” (BENJAMIN, 2009, p. 368, [J 53, 2]) e, através dela, 

adotou “uma máscara sob a qual, pode-se mesmo dizer por pudor, ele tentava ocultar a 

necessidade supra-individual de sua vida e, até certo ponto, também o curso de sua vida” 

(BENJAMIN, 2009, p. 363, [J 50,1]). Segundo Maria Filomena Molder (2011, p. 152), em O 

químico e o alquimista: Benjamin leitor de Baudelaire, “a máscara”, ou as diversas máscaras 

que o poeta adota ao longo de sua vida, “é um recurso” para a ocultação da sua “identidade e 

da sua vulnerabilidade” nessa sociedade onde ele é um dos excluídos. É também um 

movimento de defesa que, a seu modo, “reforça a estranheza da palavra poética num mundo 

onde reina a linguagem mercantil” (MOLDER, 2011, p. 152). Estendemos a afirmação 

benjaminiana – reforçada pelas palavras de Molder –, ao fato de que além de ocultar o curso 

de sua vida, o poeta busca, por meio das alegorias, ocultar não apenas as intenções de seu 

trabalho poético, como também os métodos de construção desse trabalho. O trabalho poético 

de Baudelaire marca-se pela inconstância da vida do poeta assinalada pela necessidade 
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material, ocasionada pelo gasto da herança recebida pela morte do pai em orgias, prostitutas e 

vícios da cidade parisiense. Em carta a sua mãe, Caroline Archimbaut-Dufays, datada de 26 

de dezembro de 1853, o poeta descreve a sua situação de penúria: 

 

“Aliás, estou tão acostumado aos sofrimentos físicos, sei tão bem ajustar duas camisas 

sob uma calça e um casaco rasgado que o vento atravessa; sei tão habilmente adaptar 

as solas de palha ou mesmo de papel em sapatos furados, que quase não sinto senão 

dores morais. Entretanto, é preciso confessar, cheguei a ponto de não ousar fazer 

movimentos bruscos nem mesmo caminhar demais, com medo de me dilacerar ainda 

mais.” (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 2009, p. 336, [J 35, 2])
36

 

 

A esta situação de penúria material, evidenciada pela carta, unem-se à constituição do 

trabalho poético de Baudelaire a inconstância do poeta na manutenção de um endereço fixo
37

 

e o banimento de qualquer “vestígio de trabalho, a começar pela escrivaninha” (BENJAMIN, 

1989, p. 70) do quarto do poeta. Segundo Benjamin, a penúria material, a inconstância no 

domicílio, e o apagamento dos rastros de seu trabalho poético forneceram “os traços essenciais 

para a imagem do poeta que perdurou na tradição” (BENJAMIN, 2009, p. 377, [J 57, 6]) e, 

consequentemente, estão presentes na poesia de Baudelaire.  

Baudelaire, de acordo com Benjamin (1989, p. 68), revela o seu trabalho poético, 

somente uma vez, na alegoria da estranha esgrima presente na estrofe inicial do poema “O 

sol” (Le soleil). Esta estranha esgrima seria, diz o filósofo, “talvez a única passagem de As 

Flores do Mal que o mostra no trabalho poético”
38

 (BENJAMIN, 1989, p. 68). A 

configuração desse trabalho – o qual Baudelaire, armado de alegorias, visualizava como um 

verdadeiro duelo na busca pela presa poética – é retratada na seguinte estrofe de “O sol”:  

 

Ao longo dos subúrbios, onde nos pardieiros  

Persianas acobertam beijos sorrateiros, 

Quando o impiedoso sol arroja seus punhais  

Sobre a cidade e o campo, os tetos e os trigais, 

Exercerei a sós a minha estranha esgrima, 

Buscando em cada canto os acasos da rima, 

Tropeçando em palavras como nas calçadas, 

Topando imagens desde há muito já sonhadas. 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 295) 

 

                                                 
36

 Também citado por Benjamin no ensaio “Paris do Segundo Império”.   
37

 “Segundo Charles Toubin, Baudelaire tinha dois domicílios em 1847: Rue de Seine e Rue de Babylone. Em 

dias de término de prazo, dormia frequentemente em casa de amigos em um terceiro domicílio.” (BENJAMIN, 

2009, p. 334, [J 34, 1]). 
38

 Citado também no ensaio “Sobre alguns temas em Baudelaire”.  
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Nesses versos, o poeta revela uma espécie de método de construção poética, o método 

do duelo com os elementos constituintes de sua poesia – “duelo em que o artista dá um grito 

de pavor antes de ser vencido” (BENJAMIN, 2009, p. 348, [J 41a, 5]) –, método poético que 

anuncia a incorporação de uma experiência própria da época moderna no processo de 

construção poética: a experiência do choque. Essa experiência se caracterizaria pela 

transitoriedade, velocidade e violência com que objetos, pessoas e relações apresentam-se ao 

cidadão da sociedade moderna, o qual não encontra recursos para evitá-las, e, por isso, acaba 

incorporando-as, tornando-as, enquanto sujeito moderno, sua experiência dominante. O poeta 

tenta, por meio da atitude de esgrimista, aparar os golpes que recebe dessa experiência. Nesse 

movimento de aparar golpes, tenta abrir caminho em meio à sucessão de imagens que a ele 

advêm por meio da experiência do choque. É nesse sentido que o poeta, vencido e 

desesperado, “inseriu a experiência do choque no âmago de seu trabalho poético” 

(BENJAMIN, 1989, p. 111), ocasionando uma revolução na poesia lírica ao atribuir a ela 

novos temas tipicamente modernos. Também, é nessa primeira estrofe que Baudelaire revela 

onde iria buscar esses novos temas para a lírica, temas que depositam-se nos cantos escuros 

da cidade, nos lugares e personagens excluídos da metrópole, ou seja, nas ruínas que a 

modernização de Paris deixou em seu caminho. Pode-se dizer que a esgrima, ou a relação de 

Baudelaire com esses novos elementos esquecidos e arruinados, é realizada pela alegoria, já 

que o poeta, em sua tentativa de recolher os objetos perdidos da sua totalidade habitual e 

imputar-lhes outras significações, o faz através da meditação alegórica. Diferenciando a 

atitude do poeta da atitude do colecionador, que, por sua vez, visa elucidar cientificamente o 

sentido das coisas e devolvê-las ao seu lugar de origem através da coleção de fragmentos, 

Baudelaire, como alegorista, desliga as coisas “de seu contexto [...] para elucidar seu 

significado [...] [e isso] nunca passará de uma obra fragmentária, tal como são as coisas desde 

o princípio para a alegoria”, aponta Benjamin (2009, p. 245) no fragmento [H 4a, 1] do 

arquivo temático “H - O colecionador”.  

A virada da poesia lírica ocorrida na modernidade advém, para Benjamin, por três 

motivos:  

 

Primeiro, porque o lírico deixou de ser considerado poeta em si. [...] Segundo, 

depois de Baudelaire, nunca mais houve um êxito em massa na poesia lírica. [...] 

Uma terceira circunstância, decorrente das duas primeiras: o público se tornara mais 

esquivo mesmo em relação à poesia lírica que lhe fora transmitida do passado. 

(BENJAMIN, 1989, p. 104) 
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Baudelaire constatou que na sociedade moderna não havia mais lugar para o lírico, 

assim, “viu-se obrigado a reivindicar a dignidade do poeta em uma sociedade que não tinha 

mais nenhum tipo de dignidade a oferecer” (BENJAMIN, 2009, p. 385, [J 62, 1]).  Sem 

escolha, o poeta se vende como mercadoria para alcançar seu sustento não precisando mais 

conquistar o mecenas, como anteriormente, mas, sim, o mercado. A lírica, por sua vez, 

encontrava-se em desvantagem frente aos romances de folhetins, literatura que proporcionava 

maior deleite ao sujeito moderno, imerso em uma experiência reificada. O sujeito, que agora 

constitui-se como o público, torna-se esquivo às experiências transmitidas pelo passado, 

inclusive às experiências da lírica, pois, imerso em sua condição de proletário, alienado pelo 

contato com a fábrica e preso no tempo da produção material, não é capaz de desenvolver a 

sensibilidade necessária para acumular as experiências do passado que, por sua vez, são 

substituídas pelas experiências normatizadas adquiridas no choque diário da vivência social e 

econômica. O êxito alcançado por Baudelaire, segundo a ideia de Benjamin em “Sobre alguns 

temas em Baudelaire”, refere-se à sua incorporação dos temas, citados anteriormente, na 

constituição de sua lírica. Temas antes tidos como impróprios para a linguagem poética, 

como, por exemplo, o trapeiro, o vinho, a prostituta, a multidão e a cidade, tornam-se o carro 

chefe da poesia baudelairiana e, ao serem determinados através da representação alegórica, 

segundo Muricy, são capazes de destituir “o tom elevado da lírica convencional” (MURICY, 

2009, p. 223). Para Benjamin, Baudelaire “designou como sua meta ‘criar um padrão’” 

(BENJAMIN, 1989, p. 143), quando se dirigiu para esses temas, ou ruínas poéticas, a fim de 

dirigir às suas imagens poético-alegóricas aqueles leitores que “se vêem em dificuldades ante 

a leitura de poesia lírica” (BENJAMIN, 1989, p. 104). Isso pode ser constatado na redução do 

distanciamento entre o poeta e o leitor quando, no poema “Ao leitor” (Au lecteur), Baudelaire 

se declara semelhante a esse que tem dificuldades frente à poesia lírica “ao dirigir-se ao 

púbico de modo inteiramente inabitual. Ele se avilta e o avilta, ainda que o faça sem bonomia. 

Poder-se-ia dizer que ele reúne em torno de si os leitores como uma camarilha” (BENJAMIN, 

2009, p. 397, [J 69, 4]). Tal encurtamento da distância é também evidenciado pelo verso final 

desse poema supracitado “–Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão!” (BAUDELAIRE, 2006, 

p. 113).  

É nessa modificação do paradigma da poesia lírica que Baudelaire rompe com a 

tradição poética romântica e com a exaltação do orgânico, afastando-se da busca da relação 

harmoniosa e idílica com a natureza e construindo a poesia através dos elementos arruinados e 

fragmentários da cidade moderna. Baudelaire procura na modernidade os elementos capazes 

de romper com a idealização da harmonia entre o homem e a natureza, em suma, capazes de 
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romper e questionar a primazia do orgânico. Benjamim põe em evidência a empatia do poeta 

com o material inorgânico, como no fragmento vigésimo sexto da coletânea Parque Central, 

onde ele afirma que na “declarada oposição de Baudelaire à natureza se esconde, antes de 

mais nada, um profundo protesto contra o ‘orgânico’. Em comparação com o inorgânico, a 

qualidade ‘instrumental’ do orgânico é inteiramente limitada, possui menos disponibilidade.” 

(BENJAMIN, 1989, p. 168) 

É possível estender a empatia do poeta com o inorgânico na interpretação realizada 

por Benjamin de poemas como o segundo que compõe a série “Spleen”, entendido pelo 

filósofo como um poema que “está totalmente voltado para a empatia com uma matéria que 

está morta em duplo sentido: é matéria inorgânica e, ademais, está excluída do processo de 

circulação” (BENJAMIN, 1989, p. 52). A empatia revela-se especialmente no fato de 

Baudelaire tematizar uma galeria decadente e seus objetos abandonados, condenados a 

definharem pelo decurso do tempo e distantes do mercado. O poeta dá voz a esses objetos ao 

revelar, especificamente na estrofe inicial composta apenas pelo verso “Eu tenho mais 

recordações do que há em mil anos” (BAUDELAIRE, 2006, p. 271), que tais objetos 

arruinados trazem em si a lembrança dos tempos idos de outrora e podem oferecer uma outra 

leitura do agora. Ademais, segundo Muricy, essa predileção pelo inorgânico, que também está 

fadado ao perecimento e à morte através do processo de transitoriedade de suas constituições, 

revela que a “melancolia moderna não encontra a sua expressão alegórica corporificada no 

cadáver, como a melancolia barroca, mas interiorizada na lembrança”, conforme sugere o 

lamento da galeria em decadência (MURICY, 2009, p. 221). 

Benjamin, segundo Gagnebin, considera que a grandeza de Baudelaire reside na 

tematização da “transformação em mercadoria de todo objeto, inclusive da poesia, dentro do 

próprio poema” (GAGNEBIN, 2011, p. 39). É possível visualizar, na interpretação 

benjaminiana da poesia de Baudelaire, a desvalorização dos objetos e do poeta e a redução 

das relações sociais aos traços determinantes do mercado. De acordo com Gagnebin (2011, p. 

39), amparada em Benjamin, é contra essa desvalorização que reside a fonte da “intenção 

alegórica” do poeta. Tal fonte repousa não só na atitude heroica com que o poeta responde a 

essa mercantilização (a saber, com um livro de poemas) como também em sua recusa de ser 

visto apenas como mais uma mercadoria qualquer a ser exposta no mercado. Sendo assim, 

Baudelaire, com a violência de suas alegorias capazes de “interromper o curso do mundo” 

(BENJAMIN, 2009, p. 363, [J 50, 2]) e demolir a fachada harmoniosa da realidade, busca 

reivindicar um traço de dignidade em uma sociedade na qual a dignidade já não era mais 

oferecida. Numa sociedade regida pelas mercadorias e pelo movimento constante de 
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significações, a alegoria baudelairiana situa-se na manifestação de um “sentido de totalidade 

que se perdeu”; situa-se, ainda, no “fato de sentido e história estarem intimamente ligados, ao 

fato, portanto, de que só há sentido na temporalidade e na caducidade” (GAGNEBIN, 2011, p. 

42). Nesse contexto, marcada pelo movimento de transitoriedade, a alegoria de Baudelaire 

une-se à melancolia e ao estado de luto, ambos os sentimentos gerados pela perda de 

significações. Para Gagnebin, “a verdade da interpretação alegórica consiste neste movimento 

de fragmentação e de destruição da enganosa totalidade histórica” (GAGNEBIN, 2011, p. 43), 

movimento que Baudelaire incorporou em sua poesia ao realizar uma leitura alegórica e a 

contrapelo da modernidade. 

 

2.3.3 Alegoria e mercadoria  

 

Karl Marx (2012, p. 57), em O Capital (Das Kapital), define a mercadoria como, 

“antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz 

necessidades humanas, seja qual for a natureza, origem delas, provenham do estômago ou da 

fantasia”. O objeto de satisfação advém do trabalho social humano que une o valor-de-uso
39

 

ao valor-de-troca. Esse último 

 

[...] revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores-de-uso de espécies 

diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda constantemente no 

tempo e no espaço. Por isso, o valor-de-troca parece algo causal e puramente 

relativo, e, portanto, uma contradição em termos, um valor-de-troca, imante à 

mercadoria (MARX, 2012, p. 58). 

 

Nesse sentido, no valor-de-troca os valores-de-uso são medidos e trocados em 

proporções equivalentes. O exemplo dado por Marx é o seguinte: “uma quarta de trigo por x 

de graxa, ou por y de seda ou z de ouro” (MARX, 2012, p. 58). Dessa forma, o filósofo 

desvela o caráter relativo do valor-de-troca, pois uma quarta de trigo não vale o mesmo se 

trocada por graxa ou ouro. A distinção entre os valores-de-uso e os valores-de-troca reside no 

fato de que os valores-de-uso diferem enquanto mercadorias, já os valores-de-troca, diferem 

apenas na quantidade e não possuem nenhum valor-de-uso.  

Segundo Marx (2012, p. 69), as mercadorias aparecem no mundo “sob a forma de 

valor-de-uso, de objetos materiais, como ferro, linho, trigo etc. É a sua forma natural, 

prosaica, todavia, só são mercadorias por sua duplicidade, por serem ao mesmo tempo objetos 

                                                 
39

 Refere-se à utilidade de uma coisa (mercadoria) determinada pelas “propriedades materialmente inerentes à 

mercadoria” (MARX, 2012, p.58). 
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úteis e veículos de valor”. A aquisição do caráter de “veículo de valor” à mercadoria natural 

se dá na medida em que a mercadoria encarna-se como expressão de uma “mesma substância, 

o trabalho humano” (MARX, 2012, p. 69). Nesse sentido, como expressão do trabalho 

humano, a mercadoria situa-se como ponto estruturante do funcionamento do sistema 

capitalista, onde a produção e o consumo giram em torno da mercadoria. Ao caráter material 

de utilidade e ao abstrato de valor soma-se a presença de algo misterioso na constituição da 

mercadoria, culminando no atestado que Marx confere à forma mercadoria, na qual 

repousariam “sutilezas metafísicas e argúcias teológicas” (MARX, 2012, p. 92). O filósofo 

alemão deixa claro que nada existe de misterioso no valor-de-uso, visto que ele se limita ao 

aspecto de satisfazer as necessidades humanas. Porém, o mistério que ronda a mercadoria 

reside na própria mercadoria, no fato de que a mercadoria é capaz de  

 

[...] encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, 

apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos 

produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos 

individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação social 

existente, à margem deles, entre os produtos e do seu próprio trabalho. Através dessa 

dissimulação, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sociais, com 

propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos. (MARX, 2012, p. 94). 

 

Desse modo, a forma mercadoria adquire a possibilidade de encobrir as relações 

sociais inerentes à sua produção, ocultando o duro processo de exploração do proletariado e as 

relações econômicas e sociais existentes entre os homens. Assim, a mercadoria, como “um 

hieróglifo social” (BENJAMIN, 2009, p. 699, [X 4, 1]), transforma as relações econômicas e 

sociais em algo indecifrável. A lógica mercantil, pautada na produção, ocultação e consumo 

torna-se a única racionalidade possível e o fetiche, torna-se um componente inseparável da 

produção das mercadorias. A relação social entre os homens, sob a “forma fantasmagórica de 

uma relação entre coisas” (MARX, 2012, p. 94), adota as mercadorias como mediadoras das 

relações estruturantes da sociedade “num processo histórico que define as condições sociais e 

econômicas a partir da transformação do trabalho humano em mercadoria” (KANGUSSU, 

1996, p. 24).  

A mercadoria, em sua gênese marxiana, apresenta peculiaridades de natureza 

alegórica, uma vez que a mercadoria, no intento de satisfazer às necessidades humanas, é 

capaz de assumir qualquer forma no jogo transitório de significações da sociedade moderna. 

A significação da mercadoria repousa no seu preço, no valor com que a mercadoria apresenta-

se ao mercado, e, como o caráter desse valor é relativo, as significações da mercadoria 
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tornam-se contingentes. Benjamin põe em evidência esse caráter contingente da significação 

da mercadoria pautada na transitoriedade do valor no fragmento [J 80, 2 / J 80a, 1], onde: 

 

O alegorista pega uma peça aqui e ali do depósito desordenado que seu saber põe à 

sua disposição, coloca-a ao lado de uma e outra e tenta ver se ambas combinam: 

aquele significado para essa imagem ou esta imagem para aquele significado. O 

resultado nunca pode ser previsto, pois não existe uma mediação natural entre os 

dois. Dá-se o mesmo com a mercadoria e o preço. [...] Nunca se poderá saber ao 

certo por que tal mercadoria tem tal preço, nem no curso de sua fabricação, nem 

mais tarde quando ela se encontra no mercado. Ocorre exatamente o mesmo com o 

objeto em sua existência alegórica. Nenhuma fada determinou em seu nascimento 

qual significado que lhe atribuirá a meditação absorta do alegorista. Porém, uma vez 

adquirido tal significado, este pode ser substituído por outro a qualquer momento. 

[...] De fato, o significado da mercadoria é seu preço; como mercadoria, ela não 

possui outro significado. Por isso o alegorista está em seu elemento com a 

mercadoria. (BENJAMIN, 2009, p. 414, [J 80, 2 / J 80a, 1]) 

 

Nesse sentido, a relação estabelecida entre a mercadoria e seu preço no mercado 

aproxima-se da proposta nos emblemas do barroco, cujas significações tornam-se voláteis e 

cada relação ou cada coisa poderia significar outra coisa, promovendo a separação entre 

significado e significante. No caso, a mercadoria, como alegoria moderna, possui a 

capacidade de preencher ilusoriamente o vazio do fragmentado sujeito moderno pelo fato de 

poder significar qualquer coisa, qualquer promessa, qualquer desejo desse sujeito. Para 

Benjamin, a mercadoria exposta no mercado aproxima-se do interesse originário da alegoria. 

O interesse não verbal, mas, sim, “ótico” (BENJAMIN, 2009, p. 380, [J 59, 4]), ao 

manifestar-se como “o conteúdo social da forma alegórica da percepção” (BENJAMIN, 2009, 

p. 380, [J 59, 10]), torna-se, por meio da percepção de suas formas expostas, a via de regra 

para o ocultamento das relações da sociedade moderna. Ademais, situando-se como capaz de 

preencher a realidade esvaziada de sentido, adequa-se perfeitamente ao movimento transitório 

do jogo de significações alegóricas.  

De acordo com Benjamin, (2009, p. 390, [J 66, 2],) “Baudelaire idealiza a experiência 

da mercadoria ao indicar-lhe como cânone a experiência da alegoria” em uma expressão que 

visa a demolição da fachada harmoniosa da realidade e a contraposição ao movimento de 

mercantilização de todas as esferas da sociedade moderna. O poeta, com a violência peculiar 

de suas alegorias que arrancam as coisas “de seu contexto habitual” (BENJAMIN, 1989, p. 

163), apresenta imagens que percorrem a contramão da entronização da mercadoria e de sua 

exposição ritualística na vitrine. A apropriação benjaminiana da poética de Baudelaire visa 

demonstrar que, por trás do culto à mercadoria em seu estado de exposição, reside a ocultação 

e a depreciação das relações sociais estabelecidas entre os sujeitos. Para Molder (2011, p. 
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166), “Benjamin nos ajuda a surpreender a alegoria baudelairiana como uma forma de 

libertação poética, um esforço de saúde em relação aos efeitos devastadores da impotência”. 

Nesse sentido, entendemos que os efeitos da libertação poética de Baudelaire estendem-se a 

uma posição de saúde e contraposição em relação aos efeitos devastadores da mercadoria e da 

mercantilização das relações sociais humanas.  

As mercadorias entram na sociedade como portadoras de um sentido oculto – um 

caráter misterioso – capaz de velar a fria realidade da produção material e a coisificação das 

relações sociais. A própria percepção de Benjamin, que enxerga as mercadorias como 

alegorias, segundo Kangussu (1996, p. 54), “revela-nos a existência de um processo de 

encobrimento do sentido” presente na forma mercadoria. Pois, uma vez que as mercadorias 

adentram no mundo do mercado, elas são capazes de construir leis próprias e “esvaziadas de 

seu significado original, passam a ser portadoras de sentidos contingentes que lhe são 

atribuídos arbitrariamente” (KANGUSSU, 1996, p. 54). Desse modo, a fantasmagoria da 

mercadoria que esconde o seu sentido parece apropriar-se do mesmo mecanismo que 

Baudelaire diz existir na produção artística, citado por Benjamin no fragmento [J 56, 4] (2009, 

p. 375): “Mostra-se ao público... o mecanismo que está atrás dos efeitos?... Revelam-se-lhe 

todos os panos velhos, as maquiagens, as roldanas, as correntes, os arrependimentos, as 

provas rabiscadas, enfim, todos os horrores que compõem o santuário da arte?”. 

Alegoricamente, a mercadoria esconde o sentido que se encontra por trás de sua produção, 

pois, de modo análogo à citação acima, não se revelará ao consumidor a sujeira das relações 

de exploração entre os homens, o lucro às custas do trabalho do outro e, principalmente, não 

se revelará, jamais, que a mercadoria é produção de trabalho humano, uma vez que seu caráter 

metafísico, teológico, fetichista e fantasioso, é o que mantém as roldanas do capitalismo em 

movimento. 
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3 A METRÓPOLE MODERNA 
 

 

O homem habita uma cidade real e é habitado por uma cidade de sonhos.  

Essa dualidade resume o essencial do Trabalho das Passagens.  

(ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 67) 

 

A metrópole de Paris surge como uma importante imagem alegórica na constituição da 

modernidade benjaminiana não apenas pela posição de personagem principal que ocupa na 

poesia de Baudelaire, como também pela importância da cidade no cenário de consolidação 

do processo de produção capitalista e de seu posicionamento como metrópole do século XIX. 

Para Ernani Chaves (2009, p. 61), isso de dá por meio da efetivação da promessa de um 

“ideal” que antes de tudo “é sempre sonhado”  através das fantasmagorias. A alegoria da 

metrópole pode ser compreendida através de dois aspectos fundamentais: pela interpretação 

da reestruturação material de Paris ocasionada pelas reformas urbanísticas do século XIX e 

pela constatação da criação de uma cidade de sonhos que atua no imaginário de seus 

habitantes. O aspecto comum dessa alegoria – que se situa na ambiguidade entre uma 

constituição material e uma construção onírica – é que em ambos os casos, material e onírico, 

o regente das interpretações é o signo da transitoriedade dos elementos da metrópole.   

Uma consideração importante sobre a regência que o signo da transitoriedade exerce 

na metrópole parisiense é a evidenciação da fragilidade de suas construções, algo capaz de 

revelar a existência de um movimento de interpenetração entre elementos da Paris antiga e da 

Paris moderna. Em outras palavras, a transitoriedade da Paris – tanto aquela que se constrói 

materialmente, como aquela que se constitui como uma esfera de sonhos – revela a 

interpenetração entre elementos da antiguidade e da modernidade, característica principal da 

modernidade benjaminiana. Como exemplo dessa interpenetração, as reformas urbanísticas do 

Barão de Haussmann oferecem um arquétipo privilegiado, pois no embelezamento estratégico 

de Paris, Haussmann, o “artista da demolição”, ao levantar uma “nova Paris” deixa como 

rastro as ruínas de uma Paris antiga. Sem dúvida, esse movimento de destruição e construção 

está marcado não só pelo signo da transitoriedade, como também pela temporalidade 

destrutiva da modernidade, uma vez que as construções de hoje estão fadadas ao perecimento 

amanhã. Isto é, aquilo que é visto como novidade em breve será considerado como antigo e se 

tornara ruína. Nesse sentido, de acordo com Muricy (1995, p. 40) no artigo “O heroísmo do 

presente”, tudo aquilo que está ligado “à busca do novo, está paradoxalmente ligada à morte, 

à destruição no tempo. A cidade grande é o cenário desta morte”. Tal movimento de 
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reurbanização revela, também, a exclusão inerente ao embelezamento e a modernização da 

metrópole, pois os operários que durante o dia reformam a cidade são à noite expulsos para os 

subúrbios. Exclusão que é representada com maestria pelo poema baudelairiano “O cisne” (Le 

cygne). 

A transformação de Paris em uma legítima metrópole moderna ocorre não apenas por 

meio do embelezamento estratégico da cidade e do culto à novidade, mas também através da 

inserção da metrópole parisiense em uma atmosfera onírica, proporcionada pela criação de 

imagens do sonho que irão envolver o coletivo em uma espécie de utopia capaz de 

proporcionar, sobretudo, a superação da realidade insatisfatória. As imagens do sonho 

coletivo converteram-se na promessa de realização dos desejos mais recônditos do ser 

humano, onde o homem, censurado pelas convenções da realidade, poderá realizar 

integralmente as suas aspirações de felicidade. Tais representações são, principalmente, as 

moradas do sonho (passagens e exposições universais), os intérieurs, os panoramas e, de 

sobremaneira, as mercadorias, todas, sem exceção, regidas pelo signo do progresso e do 

fetiche. Para o teórico português João Barrento (2006a, p. 25), no artigo “Receituário da dor 

para usos pós-moderno”, as ideias mais originais de Benjamin, entre elas a crítica à 

modernidade, ocorre, sobretudo, por meio da análise da articulação entre “a teologia negativa 

do progresso e do fetichismo da mercadoria”.  

É na tarefa hercúlea de dar forma à modernidade, como evidenciado no capítulo 

anterior, que Baudelaire estabelece nas imagens da metrópole – imagens capazes de conjugar 

em seu movimento transitório e enfeitiçador o duelo estabelecido pelo poeta contra a multidão 

na busca pela presa poética, a imagem do flâneur que se entrega aos devaneios da metrópole 

e, por fim, do heroísmo próprio da modernidade em personagens que trazem em si a marca 

dos excluídos da metrópole – as interpenetrações entre antiguidade e modernidade ao extrair a 

beleza da vida humana prosaica, conforme revela-nos a revolução de sua poesia ao apropriar-

se de elementos antes desprezados pela lírica. É indispensável atentarmos para a primazia do 

procedimento alegórico adotado por Baudelaire na constituição das imagens de sua poesia, 

evidenciado, especialmente, por sua capacidade de evocar uma imagem a fim de dizer outra.  

Nesse sentido, apresentaremos as imagens da metrópole como principal elemento do 

mosaico moderno de Benjamin, destacando esse complexo constructo imagético-alegórico em 

três vieses: “A Paris material”, “A Paris onírica” e “A Paris de Baudelaire”. Ao fim deste 

capítulo apresentaremos as principais imagens da modernidade que compõe o Projeto das 

Passagens de Walter Benjamin. 
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3.1 A Paris material 

 

Paris, a morada das fantasmagorias, entendida como uma espécie de mônada onde se é 

possível apreender a totalidade das relações que deram forma à modernidade do século XIX, é 

o local escolhido por Benjamin para desvendar a historiografia material e o imaginário da 

sociedade moderna. A metrópole destaca-se nas observações benjaminianas por situar-se 

como o lugar privilegiado para o desenvolvimento das passagens, das inovações tecnológicas, 

da moda, da arquitetura, constructos que abrigaram e representaram o desenvolvimento pleno 

dos conceitos de progresso e de fetiche. Para Benjamin (2009, p. 41), a metrópole parisiense 

foi capaz de incorporar ao seu desenvolvimento a “forma do novo meio de produção”, no qual 

o desfecho principal foi a consolidação do imaginário social dos habitantes de Paris sob a 

forma do culto ao progresso e a fetichização das relações sociais, ambos através das imagens 

de sonho. Desse modo, a metrópole francesa tornou-se, por excelência, a morada do culto ao 

capitalismo, culto fortalecido pelas recorrentes exposições universais, apresentadas 

incialmente como “lugares de peregrinação ao fetiche da mercadoria” (BENJAMIN, 2009, p. 

43).  

Ao entendermos a Paris moderna de Benjamin como o cenário onde as potências da 

modernidade encontram o amplo desenvolvimento, iremos caracterizá-la, inicialmente, como 

tendo o signo da transitoriedade como o seu paradigma de inteligibilidade, apresentando as 

modificações materiais da metrópole e seu impacto na consolidação do sujeito.  

Cabe dizer, portanto, que a noção de transitoriedade se situa como o determinante de 

um modelo de desenvolvimento regido pelos conceitos de progresso e de fetiche, conceitos 

que se encontram em constante movimento, sempre apresentando novas e transitórias 

constituições, sempre se adaptando ao moderno jogo alegórico de significação. Já a noção de 

progresso pode ser ilustrada com o avanço das tecnologias de reprodução imagética.  Esse 

movimento pode ser exemplificado com o desenvolvimento dos panoramas, técnica de 

reprodução imagética que, segundo Benjamin (2009, p. 42), anunciava “uma revolução nas 

relações da arte com a técnica”.  Tal técnica não figurou por muito tempo como a última 

novidade no cenário da reprodução imagética e foi rapidamente substituída pela fotografia. Já 

a técnica fotográfica, por sua vez, perdeu o seu posto e foi substituída, como última moda na 

reprodução e captação de imagens, pelo cinema, primeiramente o mudo e posteriormente o 

falado. A transitoriedade, por sua vez, inerente ao conceito de fetiche, pode ser exemplificada 

pela moda. É fato que, nesse movimento transitório, a moda mais recente – a última novidade 

– exerce uma potência enfeitiçadora mais forte do que a anterior e acaba por tomar-lhe o 
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lugar. Assim, a “fantasia impulsionada pelo novo” (BENJAMIN, 2009, p. 41) torna-se capaz 

de renovar a força do fascínio que a mercadoria exerce sobre os sujeitos e, devido ao seu 

caráter de última novidade no mercado, o movimento transitório da moda apresenta renovada 

a fantasia da mercadoria de colocar-se como a capacidade de realização imediata das 

promessas. A relação de transitoriedade estabelecida no movimento entre a permanência de 

elementos antigos e a iminência da novidade na constituição da metrópole parisiense pode ser 

entendida através da visão de uma cidade cuja estrutura material é sempre mutável. Uma 

cidade constantemente marcada pelas reformulações urbanísticas que removem do seu cenário 

as antigas construções para que essas possam ceder o seu lugar às novas, como foi o caso 

exemplar de Paris. Porém, as ruínas dessa destruição permanecem, visto que as “novas” 

construções estão fadadas ao mesmo destino das “antigas”, a saber, o deperecimento, a morte. 

Este movimento de reurbanização que expõe a fragilidade material da capital francesa revela 

não apenas a violência exercida contra os monumentos de uma Paris antiga, como também 

apresenta a violência exercida contra o habitante da metrópole – para o qual a cidade torna-se 

estranha e desumana.  

Para Benjamin (1989, p. 84), a “cidade de Paris ingressou nesse século sob a forma que 

lhe foi dada por Haussmann. Ele realizou sua transformação da cidade com os meios mais 

modestos que se possa pensar: pás, enxadas, alavancas e coisas semelhantes”. É justamente na 

modificação do espaço urbano da metrópole que a marca da transitoriedade de Paris revela-se 

com maior primazia, fundada principalmente pelas reformas urbanísticas do Barão Haussmann, 

iniciadas em 1859. As reformas de Haussmann visavam o embelezamento estratégico da 

metrópole através da substituição da “verdadeira Paris”, uma cidade naturalmente “escura, 

lamacenta, malcheirosa, confinada em suas ruas estreitas” (BENJAMIN, 2009, p. 564, [P 4, 1]), 

por uma cidade extremamente planejada, com largas e arborizadas avenidas (boulevards), que 

tinham como intuito, sobretudo, impedir a insurreição dos populares em barricadas e propiciar o 

deslocamento mais efetivo das tropas militares, proporcionando, assim, uma nova fisionomia 

para a cidade. De acordo com Benjamin, ao citar um fragmento do arquivo temático “E - 

Haussmannização, Lutas de barricadas”, o embelezamento estratégico consistiria em dois 

movimentos: na abertura de “Novas artérias” que “fariam comunicar o coração de Paris com as 

estações e as descongestionariam” e, principalmente, na abertura de outras vias que 

“participariam do combate travado contra a miséria e a revolução; seriam vias estratégicas, 

atingindo os núcleos de epidemias, os centros de rebeldia, permitindo, com a vinda de ar puro, a 

chegada do exército” (BENJAMIN, 2009, p. 169, [E 3a, 3]).  
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A velocidade das demolições de Haussmann transforma Paris em um canteiro de 

obras, em um amontoado de ruínas, de modo que a desfiguração do espaço material da 

metrópole aflige o seu próprio habitante, ocasiona-lhe o sentimento de ser um estrangeiro em 

sua própria cidade. Nesse contexto, temos a seguinte afirmação de Benjamin (2009, p. 49): 

“Aquilo que sabemos que, em breve, já não teremos diante de nós torna-se imagem”, isto é, o 

caráter transitório e mutável da imagem de Paris provoca em seus habitantes o estranhamento 

em relação à cidade que habitam. A fisionomia transitória de Paris, arruinada pelos intentos 

megalomaníacos de Haussmann, aponta para o “desprezo da experiência histórica” 

(BENJAMIN, 2009, p. 172, [E 5, 6]), experiência essa que o parisiense construiu 

anteriormente com sua cidade. Aponta também para a desvalorização dos elementos da 

própria cidade, incluindo-se aí o próprio habitante. Desse modo, na imagem da Paris moderna, 

regida pela transitoriedade e fragilidade das suas construções, a possibilidade do parisiense 

construir uma relação experiencial com a metrópole é impossibilitada pela volatização das 

construções arquitetônicas da cidade. Por isso a experiência que a Paris de Haussmann 

possibilita ao seu habitante é a do estranhamento
40

 frente às constantes mudanças em sua 

estrutura, ou seja, não é, de modo algum, uma experiência enraizada no sujeito (Erfahrung), 

mas, sim, uma vivência (Erlebnis) que se choca com o estranhamento produzido pela 

transitoriedade da metrópole familiar arruinada. Benjamin evidencia o caráter destrutivo e a 

sensação de estranhamento da haussmannização de Paris com uma citação de Dubech e 

D’Espezel em Historie de Paris, como pode ser visto no seguinte fragmento: 

 

Sobre Haussmann: “Paris deixou, para sempre de ser um conglomerado de pequenas 

cidades tendo a sua fisionomia, sua vida; onde se nascia, onde se morria, onde se 

gostava de viver, que não se pensava em abandonar; onde a natureza e a história 

tinham colaborado para realizar a variedade na unidade. A centralização, a 

megalomania criaram uma cidade artificial onde o parisiense, traço essencial, não se 

sente mais em casa. Assim desde que pode, ele vai embora, eis uma nova necessidade, 

a mania da vilegiatura. Inversamente, na cidade deserdada de seus habitantes, o 

estrangeiro chega com data fixa: é a ‘estação’. O parisiense, na cidade transforma-se 

em encruzilhada cosmopolita, sente-se desenraizado.”
 
(DUBECH; D’ESPEZEL apud 

BENJAMIN, 2009, p. 169, [E 3a, 6], grifos nossos) 

 

                                                 
40

 Podemos aproximar essa experiência do estranhamento que a modificação da estrutura de Paris proporciona ao 

seu habitante com a teoria de Freud em “O inquietante” (Das Unheimliche), onde ele define o aspecto 

inquietante como uma “espécie de coisa assustadora que remonta ao que é há muito tempo conhecido, ao 

bastante familiar” (FREUD, 2010, p. 331), mas que por algum motivo tornou-se estranho, inquietante. Talvez 

esse seria o sentimento do parisiense frente à reurbanização de Paris, um misto de horror e medo em face à 

modificação das ruas, casas, lojas que antes lhe eram familiares. Um sentimento de estranhamento daquilo que se 

fazia, no seu dia-dia, uma imagem familiar. Utilizamos para essa comparação, o ensaio “O inquietante”, presenta 

no Décimo quarto volume das obras escolhidas de Sigmund Freud, cuja referência bibliográfica é a seguinte: 

FREUD, S. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do prazer e outros 

textos (1917-1920). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2010. 
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Paris torna-se, então, estranha para o seu habitante, a antiga relação de pertencimento 

que o parisiense estabelecia com sua cidade não existe mais, as construções de outrora são 

substituídas por estruturas da metrópole haussmanizada, caracterizada como “um grande 

mercado de consumo, um imenso canteiro de obras, uma arena de ambições, ou apenas um 

ponto de encontro dos prazeres. Não é a terra deles”
 
(BENJAMIN, 2009, p. 168, [E 3a, 1] 

grifos nossos). No entanto, pode-se dizer que algo de antigo permanece na constituição da 

“nova Paris”, pois o movimento de reurbanização da cidade produz, incessantemente, ruínas. 

Essa produção é capaz de evidenciar que as novas construções possuem o mesmo destino das 

antigas, a saber, a morte, o deperecimento, a ruína. Gagnebin (1997, p. 150), em Sete aulas 

sobre linguagem, memória e história, resume esse movimento de coopertencimento entre o 

antigo e o novo realizado pelas reformas de Haussmann de modo muito esclarecedor: 

 

Haussmann realiza materialmente a aproximação do antigo e do moderno pela 

manifestação da caducidade do presente: às minas do passado correspondem as de 

hoje; a morte não habita só os palácios de ontem, mas já se apoderou dos edifícios 

que estamos construindo. É esta convergência do passado e do presente na forma de 

seu futuro comum, a morte, que caracteriza a consciência temporal da modernidade. 

O sempre-novo revela-se na sua obsolescência essencial, no brilho da vida fulgura a 

chama da destruição. 

 

O movimento de transitoriedade de Paris, não revela somente o destino comum das 

estruturas do antigo e do moderno, revela também, por meio dos efeitos das escavações da 

cidade, os resíduos de uma outra Paris, uma cidade antiga, cuja linguagem que “falam as ruas 

e vielas incessantemente atravancadas, destruídas e refeitas, desde os primeiros dias da 

cidade” (BENJAMIN, 2009, p. 136, [C 7a, 1]) não apenas, evoca o seu lugar na construção da 

Paris de Haussmann, mas também reclama pelos lamentos dos seus habitantes e pelos 

símbolos que já não possuem lugar na estrutura mutável da cidade, conforme destaca 

Baudelaire (2006, p. 300-305) nos versos do poema “O cisne”. 

Benjamin destaca que a fragilidade, a transitoriedade da metrópole parisiense e o 

movimento de interpenetração entre antiguidade e modernidade são alegorizados com 

primazia em “O cisne”. Esse poema, segundo Benjamin (2009, p. 402, [J 72, 5]), “possui o 

movimento de um berço que balança entre a modernidade e Antiguidade”. Pode-se inferir, 

nesse sentido, que a construção do poema baudelairiano repousa nas alegorias que nos 

remetem à transitoriedade de Paris, construção destacada em versos como:  

 

Foi-se a velha Paris (de uma cidade a história 

Depressa muda mais que um coração infiel);  

[...] 
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Paris muda! muda, mas nada em minha nostalgia 

Mudou! novos palácios, andaimes, lajedos, 

Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria. 

E essas velhas lembranças pesam mais do que rochedos. 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 301-303) 

 

Versos nos quais, de acordo com Gagnebin (1997, p. 151), está tematizado o 

“processo de corrosão do tempo que caracteriza a consciência da modernidade”, consciência 

determinada pela constatação do signo da transitoriedade que transforma o novo em ruína e 

decreta – como visto anteriormente – o destino comum às estruturas inorgânicas ou orgânicas 

da metrópole: o deperecimento. Nesse sentido, tanto a imagem da cidade que muda em uma 

velocidade assustadora, quanto as alegorias dos exilados presentes no poema - depositadas, 

sobretudo, nas imagens do cisne, de Andrômaca e da negra, entendidos como imagens de uma 

Paris fragilizada – têm a sua estrutura moldada como “símbolos de fragilidade”. Enquanto 

estruturas orgânicas, esses exilados são entendidos em duas vertentes: a) como “símbolos de 

criaturas vivas (a negra e o cisne)” e b) como “símbolos históricos (Andrômaca, ‘viúva de 

Heitor e... mulher de Heleno’)” (BENJAMIN, 1989, p. 81). Entretanto, em ambos os símbolos 

o entendimento comum é que eles simbolizam uma relação com a tradição que já não possui 

mais local na sociedade moderna – em suma, representam a exclusão de uma tradição no seio 

da modernidade. Nesse sentido, o traço comum a esses símbolos – orgânicos ou históricos –, 

“é a desolação e desesperança pelo que virá” (BENJAMIN, 1989, p. 81).  

Os símbolos da fragilidade da metrópole – fragilidade orgânica (o cisne e a negra) e 

histórica (Andrômaca) – significam, para Luciano Gatti (2009a, p. 168), no artigo 

“Experiência da Transitoriedade: Walter Benjamin e a modernidade de Baudelaire”, “a 

expulsão da vida orgânica pelo processo de urbanização e transformação em concerto de todo 

o ambiente” e a consolidação do “exílio de uma tradição histórica e literária”. Desse modo, a 

estruturação transitória da Paris do século XIX determina que qualquer perspectiva de futuro 

para os exilados está, de antemão, fadada a tornar-se um amontoado de ruínas.  

No poema “O cisne”, “Baudelaire faz o registro do exílio no interior de uma Paris em 

reconstrução sob os auspícios do projeto de reurbanização efetuado pelo Barão Haussmann”, 

afirma Gatti (2009a, p. 165-166). Nesse sentido, o sentimento de exílio se faz presente na 

imagem do poeta que lamenta perante a violência da destruição e o não reconhecimento de 

sua antiga cidade. Baudelaire é um exilado – tal como o cisne e Andrômaca – e que está 

inserido no jogo de transitoriedade dos símbolos da cidade parisiense. Todavia, sua situação é 

ainda mais desesperadora, pois ele tem ciência que na força desse processo de reurbanização, 

capaz de revelar a fragilidade material e imaterial da metrópole parisiense, repousa a 
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possibilidade – fundada, sobretudo, na crença de um progresso infinito da técnica e da ciência 

– de que, com apenas um golpe, a cidade é feita em ruínas. É nesse sentido que Gatti afirma 

que 

 

Alguns testemunhos, que Benjamin recolhe na sua afinidade com o projeto de 

Baudelaire de revelar a antiguidade no interior da modernidade, revelam o 

pressentimento de uma ameaça que paira sobre a cidade moderna e que poderia, de 

um golpe, reduzi-la em ruínas comparáveis àquelas que transformaram as cidades 

antigas. (GATTI, 2009a, p. 170-171) 

 

Nesse conjunto de testemunhos destaca-se a visão “de que, juntamente com as grandes 

cidades, cresciam os meios que permitem arrasá-las” (BENJAMIN, 2009, p. 135, [C 7a, 4]). 

Entre esses testemunhos, Benjamin destaca as colocações do escritor Maxime du Camp e as  

representações do gravurista francês Charles Meryon, o primeiro acreditando que a cidade 

está fadada à “lei inevitável da caducidade de todas as coisas humanas”  e o segundo 

representando a cidade de Paris como “um campo de ruínas” (BENJAMIN, 1989, p. 84-86). 

Meryon, definido por Benjamin como um pintor alegórico, apresenta em suas gravuras sobre 

Paris,  

 

uma aparência de vida passada, que está morta ou que vai morrer... [...] ele 

certamente advinha que essas formas tão rígidas eram efêmeras, que essas curiosas 

belezas pereceriam como tudo o mais. Ele escutava a linguagem que falam as ruas e 

as vielas incessantemente atravancadas, destruídas e refeitas, desde os primeiros dias 

da cidade, e por isso sua poesia evocadora se encontra com a Idade Média através da 

cidade do século XIX; através da visão das aparências imediatas ele identifica a 

melancolia de sempre. (GEFFROY apud BENJAMIN, 2009, p. 135-136, [C 7a, 1]) 

 

São esses os sentidos que Meryon coloca em sua obra que o faz ser tão admirado por 

Baudelaire. O gravurista, em suas representações de Paris, condensa aquilo que o poeta, ciente 

da constituição transitória de Paris, quis inserir em sua obra. Pode-se dizer, nesse sentido, que a 

poesia urbana de Baudelaire inunda-se dos elementos que Meryon trouxe à tona ao apresentar 

as coisas em seu destino natural de perecimento, em sua estrutura efêmera e, especialmente, na 

representação da cidade moderna em sua conexão com elementos da cidade antiga – as ruínas. 

Se na modernidade, “Meryon fez brotar a imagem antiga da cidade sem desprezar um 

paralelepípedo” (BENJAMIN, 1989, p. 85), Baudelaire, continuamente em sua poesia, procurou 

se entregar a essa mesma ideia. Ademais, em ambos “se manifesta continuamente a forma dessa 

superposição, que é a alegoria” (BENJAMIN, 1989, p. 86). Por isso é evidente que em 

Baudelaire e em Meryon a única possibilidade de pôr-se de frente à transitoriedade estrutural da 

metrópole, seja ela ocasionada pelas reurbanizações promovidas por Haussmann, pelo efeito de 
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estranhamento que provoca no habitante da metrópole ou pela visão de um declínio imediato da 

cidade, é por meio da inserção no jogo de significação alegórico, buscando, por fim, 

compreender que as antigas construções conceituais passíveis de imputar um significado único 

e imutável às relações construídas, não somente entre os sujeitos, mas também, entre os sujeitos 

e os objetos, perdem a sua validade na transitoriedade da vida moderna. Esse fator confere à 

metrópole moderna a determinação de uma estrutura mutável, de algo que não pode ser 

entendido em uma estrutura rígida e imutável e, por fim, de algo que se encontra em si mesmo 

inserido no mesmo processo que é imposto à mercadoria enquanto a mais recente novidade, ou 

seja, o destino do perecimento.    

 

 

3.2 A Paris Onírica  

 

Segundo Benjamin (2012a, p. 26), o objeto mais onírico que se insere na torrente do 

mundo de coisas da modernidade é “a própria cidade de Paris. [...] E nenhum rosto é tão 

surrealista quanto o rosto de uma cidade”, conforme apontado no ensaio “O Surrealismo. O 

último instantâneo da inteligência europeia”, publicado originalmente em 1929.  

A metrópole, como a grande alegoria da modernidade benjaminiana e da poesia de 

Baudelaire, apresenta em sua constituição configurações, objetos e construções, em suma, 

fantasmagorias que se fundamentam como imagens de sonho, e, posteriormente, como 

imagens que atuam diretamente no desejo dos habitantes da modernidade, tais como as 

passagens, as exposições universais, a moda, os avanços tecnológicos, a novidade e, 

principalmente, a mercadoria. Imagens que se consolidam como mantenedoras de uma lógica 

pautada no culto ao progresso e na necessidade quase transcendental do consumo. Portanto, as 

imagens de sonho, ou os objetos onde são depositados os sonhos de uma época, apresentam-

se como parte imaterial da construção da metrópole, uma vez que atuam diretamente no 

inconsciente coletivo dos habitantes da cidade de Paris, transformando os desejos individuais 

em desejos de uma massa, cujo denominador comum seria o sonho da emancipação por meio 

do progresso tecnológico e pelo consumo das mercadorias. Pelo fato de poderem encarnar 

em-si quaisquer significados que lhe são atribuídos, evidenciando o caráter arbitrário desses 

constructos modernos, as imagens de sonho tornam-se os objetos alegóricos por excelência da 

modernidade.  



62 

 

Benjamin, influenciado pela vanguarda Surrealista – principalmente pelos surrealistas 

Louis Aragon, autor de O camponês de Paris (Paysan de Paris), e André Breton, autor do 

romance Nadja (Nadja), livros que influenciaram a criação do Projeto das Passagens –, 

descreve a anatomia da metrópole de Paris como um “pequeno universo” onde as coisas, as 

encruzilhadas “das quais cintilam sinais fantasmagóricos através do trânsito” (BENJAMIN, 

2009, p. 27), se cruzam e estabelecem analogias entre acontecimentos até então inconcebíveis, 

como, por exemplo, o entrecruzamento da visualização da paisagem do campo no aspecto 

urbano da cidade. Exemplo típico disso é o que faz o flâneur em seu flanar pelas labirínticas 

ruas da cidade, outro aspecto também evidenciado pelas experimentações surrealistas: a 

cidade como labirinto. Em Aragon, a cidade é vista como um labirinto expresso em um texto 

também labiríntico, que, segundo Gagnebin (1997, p. 155), leva as “rédeas da língua francesa 

até o limite do incompreensível”. O labirinto do camponês é fruto da visão de Aragon sobre a 

permanência de uma estrutura mítica na construção da “nova” Paris, pois a visão do camponês 

que percorre as ruas da cidade como um labirinto nos remete à visão de Teseu ao percorrer o 

labirinto do Minotauro, porém a ameaça desse labirinto não reside no contato com a besta 

mitológica, mas, sim, no “fruto da invenção de um arquiteto engenhoso” (GAGNEBIN, 1997, 

p. 162): Haussmann. Labirinto esse onde o espírito do caminhante desavisado pode se perder 

a qualquer virar de esquina; o próprio título do livro de Aragon nos remete a uma esperança 

mitológica de reconciliação entre homem e natureza, pois o flâneur, enquanto personificado 

pelo camponês, enxergaria no concreto da cidade os idílios da paisagem campestre. Para 

realização desse percurso labiríntico, a via-de-regra adotada pelo caminhante é a do “erro”, ou 

melhor, o movimento de deixar-se levar através da erráncia pelas ruas de Paris, e, com isso, 

ser capaz de “aproveitar o(s) erro(s), a(s) erráncia(s), o errar sob todas as formas para poder 

fugir da prisão da identidade, da razão, do cotidiano e do aborrecimento” (GAGNEBIN, 1997, 

p. 156). Ao modo surrealista, empurrando a linguagem até os limites da compreensão, 

condensando-a em uma força capaz de rechaçar as suas estruturas lógicas, Aragon procede 

através de um elogio ao erro e de uma “paródia” às meditações cartesianas, em especial, ao 

processo da razão de colocar em dúvida todos os pressupostos e assim excluir as 

possibilidades de erro. 

A cidade em o Camponês pode ser entendida como uma imagem de pensamento 

composta pela junção entre texto, escrita e imagem. Para Gagnebin (1997, p. 160), ela “se 

torna escrita a ser decifrada e o texto – em particular o texto sobre a cidade! – se transforma, 

por sua vez, numa paisagem a ser percorrida”. Nesse sentido, como imagem de pensamento 

que deve ser decifrada, na qual se mesclam as imagens e os textos das placas de ruas, da 
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escrita verticalizada dos reclames, das inscrições nos muros, a cidade se aproxima ainda mais 

de ser entendida como uma grande alegoria, em outras palavras, como a junção entre escrita e 

imagem, característica própria da perspectiva alegórica. De fato, aquele que se entrega à 

decifração dessa imagem de pensamento é o flâneur, para quem a Paris verdadeira é “a de 

sonho, e não a Paris dos urbanistas e arquitetos”, como destacado por Sérgio Paulo Rouanet 

(ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 51) no artigo “É a cidade que habita os homens ou são eles 

que moram nela?”.  

Na tentativa de, não apenas, compreendermos a visão da metrópole como um local de 

sonho, como também, examinarmos as principais imagens de sonho que Benjamin aborda no 

Projeto das Passagens, é necessário esclarecer como os conceitos de progresso e fetiche 

assumem a primazia na constituição da esfera onírica da metrópole e a sua posição na 

conceituação da modernidade benjaminiana.  

 

3.2.1 O progresso e o fetiche 

 

Um dos propósitos do Projeto das Passagens, segundo Benjamin (2009, p. 502, [N 2, 

2]), é o de demonstrar “um materialismo histórico que aniquilou em si a idéia de progresso”, 

substituindo a noção de um progresso histórico automático pela ideia da atualização das 

ruínas do passado. Atualização no sentido desvendado por João Barrento (2006b, p. 19), no 

artigo “Ritos de passagem: retrato de Walter Benjamin”, como o movimento de capturar os 

elementos “que no passado” já eram “matéria em latência” e ativá-los “para a configuração de 

um futuro presente”, levando em consideração a história que se forma aquém da construída 

pela linearidade do progresso e da acumulação de fatos depositado na versão dos vencedores. 

Em termos benjaminianos, a tarefa da atualização seria a de “escovar a história a contrapelo” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 13).  Nesse sentido, o filósofo se destaca como um crítico da noção 

de história como contagem linear e homogênea do tempo, cujo movimento é impulsionado 

pela crença no progresso das ciências e da tecnologia ad infinitum. De acordo com Benjamin 

(2009, p.520, [N 13,1],), “tão logo o progresso se torna a assinatura do curso da história em 

sua totalidade, o seu conceito aparece associado a uma hipóstase acrítica, e não a um 

questionamento crítico”. Em outras palavras, adotada a crença no desenvolvimento 

progressivo das tecnologias como paradigma da história, a possibilidade de crítica das bases 

desta história é rechaçada e a razão de ser do sujeito histórico – diferentemente daquela 
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proposta por Marx
41

 – se torna o acompanhar dos desenvolvimentos da técnica, depositando a 

esperança de que os avanços tecnológicos realizarão as promessas de uma sociedade mais 

igualitária e da suavização dos mecanismos de luta para manutenção da existência. Porém o 

que ocorre, de acordo com Buck-Morss (2002, p. 111), é que a “nova natureza da tecnologia e 

da indústria representa o progresso real ao nível dos modos de produção – enquanto no nível 

das relações de produção a exploração de classe continua inalterada”. 

A face dessa crença no progresso faz-se visível com extrema nitidez no século XIX, 

pois impulsionado pela revolução industrial, os habitantes deste século se viram diante de 

avanços tecnológicos até então sem precedentes. Segundo Buck-Morss, em A dialética do 

olhar: Walter Benjamin e o Projeto das Passagens,  

 

A revolução industrial parecia tornar possível a realização prática do paraíso. No 

século XIX, as capitais da Europa, e em seguida as do mundo inteiro, se 

transformaram dramaticamente em brilhantes espetáculos, expondo a promessa da 

nova indústria e da tecnologia como se caídas do céu – e nenhuma cidade 

resplandecia com mais fulgor que Paris. (BUCK-MORSS, 2002, p. 112) 

 

A crença em um desenvolvimento contínuo do progresso adota uma constituição 

teológica e se justifica enquanto crença ao proporcionar o entendimento de que a separação, 

proposta por Santo Agostinho entre a cidade celeste como “um lugar de redenção e bem-

aventurança” e a cidade terrena como o local do “pecado e do sofrimento” (BUCK-MORSS, 

2002, p. 112), é superada pela construção de um paraíso na terra através da evolução de seus 

componentes materiais. Contudo, esse otimismo no progresso corrente no século XIX, 

adotado até mesmo nos círculos marxistas, otimismo capaz de corromper as ideias dos 

trabalhadores, uma vez que como classe achavam-se integrados “na corrente dominante” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 15), é indissociável da ideia de catástrofe, conforme salienta 

Benjamin (2009, p. 515) no fragmento [N 9a, 1], a saber: “O conceito de progresso deve ser 

fundamentado na ideia de catástrofe”. Para o filósofo, a ideia de uma história que se pauta no 

movimento contínuo representado pela crença no progresso efetivo da técnica se dá por meio 

da acumulação de fatos para o preenchimento de um “tempo vazio e homogêneo” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 19) cujas contingências e outras possibilidades de leitura são 

prontamente deixadas de lado. Um exemplo é a ideia de que os mesmos mecanismos que 

proporcionam a elevação dos modos de produção e as construções megalomaníacas da 

metrópole também são os responsáveis pela criação de objetos capazes de reduzir, em 
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 A saber, a transformação do proletário em uma classe revolucionária responsável pela instituição de um 

Estado Comunista, culminando, principalmente, na abolição da propriedade privada e na extinção das classes 

sociais.  
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segundos, a sociedade em ruínas. Nesse sentido, a ideia de um progresso econômico e técnico 

seria capaz de proporcionar, segundo Michel Löwy (2002, p. 201) no artigo “A filosofia da 

história em Walter Benjamin”, uma “evolução histórica que conduz à catástrofe”.  

A alegoria benjaminiana sobre a relação de identidade entre o progresso e a catástrofe 

repousa no ensaio “Sobre o conceito de história” (1940), precisamente na “tese IX”, que 

reproduzimos a seguir: 

 

Há um quadro de Klee intitulado Angelus Novus. Representa um anjo que parece 

preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Tem os olhos 

esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter 

aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos 

nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que incessantemente acumula ruínas 

sobre ruínas e lhas lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e 

reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso 

sopra um vendaval que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo já não 

as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que ele 

volta as costas, enquanto o monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo a 

que chamamos o progresso é este vendaval. (BENJAMIN, 2012b, p. 14) 

  

A alegoria do Angelus Novus é elucidativa da relação entre progresso e catástrofe. O 

anjo volta-se para o passado e observa as ruínas que se acumularam em face do movimento 

voraz da história rumo ao futuro, movimento impulsionado pela crescente do progresso 

tecnológico que deixa o rastro de destruição por onde passa. Os fatos que se acumulam e 

preenchem a temporalidade vazia do historicismo linear e contínuo são aqueles que foram 

depositados pelos vencedores, contra os quais o anjo deseja apresentar a versão daqueles que 

estão mortos, que foram destruídos e deixados de fora dos anais do historicismo. Para isso, o 

anjo tem de reunir as suas forças e a dos fragmentos que se acumularam em ruínas para 

imobilizar o movimento contínuo da história. Porém, a ideia de um progresso, ao assumir o 

paradigma de entendimento da história, realiza um movimento tão potente rumo ao futuro que 

a força do anjo é pequena para resistir e o ato de fazer justiça aos vencidos torna-se 

impossível. Desse modo, o anjo é impulsionado rumo ao futuro, mas lamenta-se eternamente 

por aqueles fragmentos vencidos que se amontoam e são subsumidos pela ideia de progresso, 

proporcionando uma relação de identidade entre o movimento do progresso e a acumulação 

de catástrofes. Benjamin, em uma das notas preparatórias para a escrita das “teses”, salienta 

esta noção de identidade onde a “catástrofe é o progresso, o progresso é a catástrofe” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 190). Para Löwy (2005, p. 92), em Walter Benjamin: aviso de 

incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”, a atitude de Benjamin 

presente na “tese IX” consiste na inversão da visão hegeliana de história de que “as ruínas são 

apenas meios a serviço do destino substancial, do ‘verdadeiro resultado da história universal’: 
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a realização do Espírito universal”, para a constatação da desmistificação do progresso 

pautada no “olhar marcado por uma dor profunda e inconsolável – mas também por uma 

profunda revolta moral – nas ruínas que ele produz”.  

Na metrópole moderna, a ideia do progresso assume uma posição importante na 

construção das imagens de sonho
42

 que atuarão na efetivação do imaginário de uma cidade de 

sonho. As construções oníricas coadunam diretamente com a ideia de se estender um véu 

sobre a possibilidade da existência de uma catástrofe iminente oriunda desse mesmo 

progresso, obnubilando a relação de identidade entre os dois conceitos. Assim, fantasmagorias 

como as passagens, promovidas pela “conjuntura favorável do comércio têxtil” e pelos 

avanços na técnica das “construções em ferro” (BENJAMIN, 2009, p. 39-40), exposições 

universais que iniciam “uma fantasmagoria a que o homem se entrega para divertir-se” 

(BENJAMIN, 2009, p. 44); avanços nas técnicas de iluminação artificial que constituem um 

“cenário de sonho” (BENJAMIN, 2009, p. 605, [T 1, 3]) para o habitante da metrópole; 

panoramas “que anunciam uma revolução nas relações das artes com a técnica” (BENJAMIN, 

2009, p. 42) e a possibilidade da ampliação do cenário da cidade; aconchego do intérieur 

burguês, como o espaço em que se vive e onde se sustentam as ilusões do homem privado, 

oposto ao espaço do “local de trabalho” onde o homem “presta contas à realidade” 

(BENJAMIN, 2009, p. 45); novidades da moda que a cada estação trazem “em suas mais 

novas criações alguns sinais secretos das coisas vindouras” (BENJAMIN, 2009, p. 103, [B 1a, 

1]); e, sobretudo, mercadorias que reúnem “em torno de si a massa de seus compradores” 

(BENJAMIN, 2009, p. 416, [J 81a, 1]), apresentam os “resquícios  de um mundo onírico” 

(BENJAMIN, 2009, p. 51) regido pelas ideias de um benéfico progresso material constante e 

pela fetichização das relações sociais.  

 As inovações materiais produzem no habitante da metrópole parisiense a sensação de 

estar imerso em um mundo onírico, de modo que, segundo Benjamin (2009, p. 434, [K 1, 4]), 

“a consciência individual se mantém cada vez mais na reflexão, enquanto a consciência 

coletiva mergulha em um sonho cada vez mais profundo”. Isto é, o individuo moderno vê-se 

cada vez mais imerso em uma reflexão, mediatizada por um princípio de subjetividade que, de 

acordo com o filósofo Jürgen Habermas (2000, p. 25) em O discurso filosófico da 

modernidade, “faz a experiência de si mesmo como o mundo do progresso e ao mesmo tempo 

do espírito alienado”. Nesse sentido, a construção da relação de reconhecimento do sujeito dá-

se na crença da efetivação das suas potencialidades por meio da certeza do progresso material 
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As imagens de sonho serão trabalhadas especificamente no tópico “2.2.2 As imagens de sonho”. 
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e tecnológico. Todavia, esse reconhecimento de si com o movimento do progresso faz com 

que o sujeito se aliene da sua própria condição, operando, desse modo, uma cisão na 

construção autônoma da subjetividade. Assim, o consciente coletivo não possui alternativa 

senão reproduzir em escala coletiva os desejos individuais, a saber: o regozijo da crença no 

progresso através do mergulho no “próprio interior” (BENJAMIN, 2009, p. 434, [K 1, 4]) das 

imagens do sonho coletivo. Nesse contexto, a imagem onírica da metrópole moderna adota 

como um de seus alicerces o sonho de que o progresso, enquanto fenômeno natural “regido 

pelas leis da natureza e, como tal, inevitável e irresistível” (LÖWY, 2005, p. 93), seria capaz 

de atuar diretamente no imaginário coletivo do da modernidade através de uma atmosfera 

regida pelas fantasmagorias.  

Na poesia de Baudelaire, Benjamin encontra exemplos dessa imersão no estado 

onírico, como no poema “O crepúsculo vespertino” (Le crépuscule du soir). Esse poema 

ocupa uma posição de destaque na poética baudelairiana ao tematizar o progresso alegorizado 

na imagem das novas técnicas de iluminação surgidas na metrópole e, que a seu modo, 

revelavam o crescimento da segurança das ruas, tornando-as um local de segurança tanto para 

os passantes, a exemplo do flâneur que se regozija com o espetáculo da multidão banhada 

pelas luzes artificiais, quanto para os “demônios insepultos no ócio”, uma legião composta 

por assassinos fiéis amigos da “noite sutil”, pelas prostitutas, cuja oferta pelo prazer do 

“Meretrício brilha ao longo das calçadas”, pelos heróis da modernidade que suplicam pela 

chegada da noite como lugar onde “podem dizer: Amém,/Galgamos o nosso pão” 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 323-325). A novidade da iluminação artificial, que celebra o 

progresso da técnica, transforma a rua no local de sonho e morada de toda a espécie de 

parisiense, ocasionando a sensação de que mesmo no caminhar pelas ruas, o habitante da 

metrópole se encontra acalentado como no interior de sua residência. Nesse sentido, o 

progresso da iluminação ocasiona, segundo Benjamin (1989, p. 47), o “fenômeno da rua como 

interior”, transformando, assim, as ruas recém iluminadas de Paris em uma imensa 

fantasmagoria do intérieur. Na interpretação do filósofo, “O crepúsculo vespertino” atenta 

também para outro movimento inerente ao progresso, a constatação da superioridade do 

engenho humano sobre a natureza, pois, a nova iluminação “removeu do cenário grande o céu 

estrelado” (BENJAMIN, 1989, p. 47), sentenciando o homem moderno ao desconhecimento 

de “um verdadeiro crepúsculo da tarde” (BENJAMIN, 2009, p. 388, [J 64, 4]), isto é, 

relegando o homem ao conhecimento apenas da beleza e o fascínio da nova iluminação que 

supera os antigos atributos da natureza, retirando a dignidade da lua e das estrelas. Esse 

movimento de desconhecimento e superação do homem moderno em relação às iluminações 
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naturais, onde “a Lua e as estrelas não são dignas de menção” (BENJAMIN, 1989, p. 47) e a 

afirmativa da transformação da rua em interior, mediada pela “segurança” que a iluminação 

artificial forneceu ao habitante de Paris, é aproximada, por Benjamin, do seguinte verso do 

poema supracitado: “Qual grande alcova o céu se fecha lentamente” (BAUDELAIRE, 2006, 

p. 323).  

Na construção da imagem onírica da metrópole Paris, caminhando lado a lado com a 

crença no progresso infinito da técnica e do reconhecimento do sujeito nessa crença, encontra-

se o conceito de fetiche. Isto é, na composição das imagens que povoam o imaginário coletivo 

da metrópole moderna aliam-se a fé no progresso e a magia do conceito de fetiche.  

Conforme já mencionado em capítulo anterior, a análise do conceito de fetiche, 

relacionado com a mercadoria, seria o ponto principal de desenvolvimento do Projeto das 

Passagens. Fetiche, termo etimologicamente derivado do latim facticius (artificial / não-

natural), foi utilizado inicialmente na época das Grandes Navegações com a intenção de 

desvalorizar, por parte dos “conquistadores”, os objetos construídos pelas mãos dos índios e 

dos africanos e aos quais eram atribuídas propriedades mágicas. Todavia, para os 

“conquistadores”, tais objetos estavam possuídos por uma espécie de feitiço pagão, de ordem 

artificial e inferior à naturalidade da relação que eles construíam com seu Deus, e, para tanto, 

não serviriam de proteção e deveriam ser destruídos. Na época moderna, o termo fetiche 

(fétiche/Fr.) liga-se diretamente à propriedade do feitiço, do enfeitiçar e também da 

propriedade erótica depositada em determinado objeto. Através da teoria econômico-

filosófica de Marx, a concepção de fetiche é inserida propriamente na constituição da forma 

mercadoria, ou seja, a artificialidade do objeto retoma a sua propriedade de enfeitiçamento, 

porém, desta vez, com um propósito bem definido, o de enfeitiçar de tal modo que aos olhos 

do homem, 

 

[...] os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras 

autônomas quem mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre 

com os produtos da mão humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isso de 

fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados 

como mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias. (MARX, 2012, p. 94) 

 

O mundo mágico das mercadorias possui uma estrutura autônoma com leis próprias e 

mecanismos internos que devem permanecer ocultos.
43

 É esse movimento de ocultação das 

relações de produção que compactua, juntamente com a crença no progresso, para a 

efetivação da atmosfera onírica que envolve a cidade de Paris do século XIX, produzindo uma 
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 Vide p. 51 do capítulo anterior, sobre a relação estabelecida com o fragmento [J 56, 4]. 
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espécie de naturalização da relação do homem com as formas que o enfeitiçam, processo 

denominado por Lukács como segunda natureza. Esse movimento de ocultação atua de tal 

modo que o homem se reconhece apenas enquanto parte imersa nessa atmosfera de sonho, 

onde a premissa estruturante é a de que mesmo sem a possibilidade de efetivamente adquirir a 

mercadoria, todos podem caminhar pelas passagens, frequentar as exposições universais
44

, 

aproximar-se dos panoramas, acompanhar o vai e vem das modas e sentir o fragor especular 

que emana dessas construções oníricas. Assim, através do capitalismo e de seus ornamentos, 

todos podem “satisfazer as preocupações, os tormentos, os desassossegos a que antes as 

chamadas religiões davam resposta” (BENJAMIN, 2012b, p. 35). 

Benjamin apropria-se da teoria sobre o fetiche de Marx – sobretudo das considerações 

de que o fetichismo “dominante no mundo das mercadorias” atua diretamente no 

encobrimento das “características sociais do trabalho” (MARX, 2012, p. 103) e de que “o 

processo de produção domina o homem, e não o homem o processo de produção” (MARX, 

2012, p. 102) – para destacar que o contexto de dominação sobre o homem é capaz de 

distanciá-lo da realidade de produção das mercadorias e das inovações técnicas de tal maneira 

que estas parecem ao homem produtos de um sonho e não das mãos humanas. Nesses 

constructos oníricos, tipicamente modernos, repousariam as esperanças e as promessas de 

realização de toda uma sociedade. A partir dessas considerações marxistas, Benjamin, em sua 

análise do imaginário moderno da Paris do século XIX, aproxima o fetiche mercadológico do 

fetiche sexual, repousando a união entre essas duas vertentes teóricas na fantasmagoria da 

moda. Para o psicanalista Sigmund Freud – influência determinante não apenas em Benjamin, 

como também no círculo de intelectuais da Escola de Frankfurt –, no ensaio “Três ensaios 

sobre a teoria da sexualidade”, datado de 1905, o fetiche sexual consiste basicamente na 

situação em que “o objeto sexual normal é substituído por outro que guarda certa relação com 

ele, mas que é totalmente impróprio para servir ao alvo sexual normal” (FREUD, 1996, p. 

145). Nesse contexto, a tensão sexual que deveria ser diminuída através da relação sexual 

entre os objetos sexuais naturais, isto é, entre os órgãos genitais, é desviada para outro alvo, 

podendo ser um objeto inanimado que se coloca como substituto da relação sexual. Na visão 

benjaminiana da modernidade, a mercadoria – sobretudo na figura da moda – ocupa esse local 

como substituta não apenas das satisfações de ordem sexual, como também da promessa da 

satisfação iminente de todas as necessidades do ser humano, sejam elas de ordem pulsional ou 

estritamente fisiológica.  
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 Benjamin evidencia no arquivo temático “G- Exposições, Reclame, Grandville” que várias delegações de 

operários deslocavam-se para admirar as inovações da indústria.  
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Benjamin destaca, no arquivo temático “B - A moda” do Projeto das Passagens, que a 

junção ideal entre o fetiche da mercadoria e o fetiche sexual ocorre na fantasmagoria da 

moda, a qual inaugura, por sua vez, “o entreposto dialético entre a mulher e a mercadoria – 

entre o desejo e o cadáver.” (BENJAMIN, 2009, p. 101-102, [B 1, 4]). O movimento de 

efemeridade e transitoriedade desencadeado pela moda, que “zomba da morte, e com a 

rapidez do trânsito e a velocidade da transmissão de notícias” visa “eliminar toda a 

interrupção, todo o fim abrupto” (BENJAMIN, 2009, p. 104-105, [B 2, 4]), instaura uma 

temporalidade enfeitiçada, regida pela novidade, onde, num piscar dos olhos, a moda anterior 

torna-se ultrapassada por outra que lhe substitui. A velocidade constante desse movimento faz 

com que as modas não conheçam um fim, mas, sim, um retorno constante de tendências 

anteriores, retorno capaz de, na relação entre a moda atual e a moda antiquada, produzir a 

novidade que embriaga de sonhos os habitantes de Paris, fazendo com que eles mergulhem 

em um mundo onírico cuja aparência de segurança desafia a própria morte.  

A potência fetichista da moda situa-se, para Benjamin, em dois fatores: primeiro no 

fato de que a moda sugere “um corpo que jamais conhecerá a nudez total.” (BENJAMIN, 

2009, p. 106, [B 3, 1]) e segundo no fato de que a “própria moda é apenas um outro meio que 

o atrai ainda mais profundamente ao mundo da matéria.” (BENJAMIN, 2009, p. 107, [B 3, 

8]). Nesse sentido, a moda, sugere a visualização de uma situação que possivelmente jamais 

irá se concretizar; à sua maneira, ela afasta a relação do ser humano com as “paisagens do 

corpo” (BENJAMIN, 2009, p. 107, [B 3, 8]) e, em seu lugar, insere uma paisagem inorgânica, 

que salienta a relação do ser humano com o vestuário. Essa relação é acentuada conforme 

atesta o segundo fator, pois mesmo que a moda atraia o homem para uma situação sexual que 

jamais irá se realizar, a saber, a relação sexual entre o orgânico e o inorgânico, a falsa 

promessa dessa realização permanece possível – permeada pelo encanto da moda –, e, muitas 

vezes, se realizará na imaginação ou no sonho daquele que deseja. Esse movimento de atração 

desencadeia, segundo Benjamin, o “conflito com o orgânico” onde cada moda “tenta acasalar 

o corpo vivo com o mundo inorgânico”, tenta defender “os direitos do cadáver sobre o ser 

vivo”, tendo o “fetichismo que subjaz ao sex appeal do inorgânico” como “seu nervo vital” 

(BENJAMIN, 2009, p. 117, [B 9, 1]). Nesse sentido, faz-se valer os ditames do fetichismo 

sobre a relação entre os seres humanos através do sex appeal do inorgânico depositado na 

moda, que através de sua capacidade absurda de atração “prescreve o ritual segundo o qual o 

fetiche da mercadoria deseja ser adorado” (BENJAMIN, 2009, p. 44). Benjamin transporta a 

análise do caráter de fetiche da mercadoria para a análise dos locais onde esse fetiche era 

cultuado, sobretudo nas “Moradas do sonho coletivo: passagens, jardins de inverno, 
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panoramas, fábricas, museus de cera, cassinos, estações ferroviárias” (BENJAMIN, 2009, p. 

447, [L 1, 3]) e nas exposições universais, lugares onde a cultura arquitetônica do ferro e do 

vidro promoveu a fetichização extrema das mercadorias, das novidades da última moda e da 

idealização do progresso. O fascínio da exposição que esses objetos e ideais alcançam quando 

adentram nas “moradas do sonho coletivo” torna-se tamanho que a dissimulação das 

condições de produção das mercadorias e da relação de identidade entre progresso e catástrofe 

alcança seu ápice. Isso ocasiona a consolidação dos conceitos de fetiche e progresso como 

peças fundamentais para a construção de uma atmosfera onírica capaz de dissimular as 

condições da realidade e, em seu lugar, insere uma concepção de mundo construída com base 

no sonho da suavização da luta pela sobrevivência e, principalmente, na falsa promessa de 

preenchimento de uma ausência estruturante que as fantasmagorias poderiam vir a realizar. 

Sendo assim, o caráter onírico da metrópole do século XIX sustenta-se por meio da 

consolidação desses dois conceitos – progresso e fetiche – como determinantes da visão de 

“Paris como cidade de sonho” (BENJAMIN, 2009, p. 454, [L 2a, 6]), recheada pelas imagens 

de sonho que preenchem a constelação onírica da metrópole.  

 

 2.2.2 As imagens de sonho e a necessidade do despertar 

 

Abordados os conceitos de progresso e fetiche que atuam por trás da consolidação de 

Paris como metrópole onírica, faz-se necessário o exame das principais imagens de sonho que 

povoam o imaginário do parisiense. Imagens que fomentam a criação de uma atmosfera de 

sonho sobre a cidade material e, sobretudo, que atuam no preenchimento do mosaico 

construído por Benjamin acerca da modernidade. As principais imagens que julgamos conter 

os aspectos mais relevantes para a constituição onírica da cidade de Paris são as passagens, as 

exposições universais, os panoramas e o intérieur burguês. Na exposé de 1935, o filósofo 

berlinense destaca a ambiguidade de significação dessas imagens – em outras palavras, a 

impossibilidade de determinar o que realmente significam – como aquilo que constitui o seu 

potencial onírico, sua capacidade de configurar no imaginário do parisiense como qualquer 

coisa, ou melhor, como local de sonho onde as promessas de uma vida melhor podem ser 

realizadas. Essas moradas de sonho, que no imaginário do parisiense são locais de segurança 

onde se pode alcançar a realização dos desejos mais intensos, são locais onde os limites 

impostos pela realidade material podem ser suspensos, como, por exemplo, as passagens, 

“que são tanto casa quanto rua” (BENJAMIN, 2009, p. 48), que podem ser “casas ou 

corredores que não têm lado exterior – como o sonho” (BENJAMIN, 2009, p. 450, [L 1a, 1]). 
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Elas oferecem não apenas a embriaguez do passear pelas ruas iluminadas numa atmosfera de 

mercadorias que emanam do luxo e do brilho da capital do século XIX, como também o 

abrigo e a segurança dos interiores das residências.  

Buscaremos, no decorrer, desse tópico, investigar a configuração e a atuação dessa 

coleção de imagens benjaminianas que compõe um verdadeiro mosaico sobre a modernidade. 

É válido ressaltar que cada uma dessas imagens, vistas como locais onde “o coletivo procura 

tanto superar quanto transfigurar as imperfeições do produto social, bem como as deficiências 

da ordem social de produção” (BENJAMIN, 2009, p. 41), têm como motivação do seu 

programa onírico não apenas as premissas do progresso dos meios técnicos e o aumento da 

fetichização mercadológica, mas, principalmente, a finalidade de ocultar o funcionamento e as 

relações construídas pelo processo de produção capitalista.  

As passagens, “centros das mercadorias de luxo” e local onde “arte põe-se a serviço do 

comerciante” (BENJAMIN, 2009, p. 40), tributárias das evoluções da arquitetura em ferro e 

vidro e dos avanços econômicos do século XIX, tornam-se importantes fantasmagorias para a 

efetivação da magia da mercadoria, uma vez que disseminam por Paris a cultura da exposição 

mercadológica na vitrine. Para Rouanet e Peixoto (1992, p.66), “as passagens são mônadas, 

abreviações que contêm o todo”. Nessa imagem de sonho estão contidos todos os elementos 

que constituem o imaginário do século XIX, todas as relações que permeiam o habitante da 

metrópole moderna podem ser apreendidas por quem saber ler as passagens: é ali, onde se 

pode avistar a mercantilização máxima dos seres humanos, como ocorre com as prostitutas; é 

ali que a mercadoria alcança o auge de sua exposição e a fetichização ganha um contorno 

brilhante na vitrine da boutique; é ali, também, que a massa se sente em casa, e o flâneur 

exercita sua flânerie e sua recusa ao trabalho, sem se dar conta, contudo, que já foi cooptado 

pelo mesmo; é, efetivamente, nessa morada do sonho coletivo, que a multidão se entrega a um 

tipo moderno de sonho, o sonho da realização de todas as promessas propostas pelo 

capitalismo.  

As passagens apresentam duas características que merecem ser destacadas, conforme 

salienta Benjamin (2009, p. 84) no fragmento [A 3, 6] do arquivo temático “A - Passagens, 

Magasins de Nouveautés, Calicots”: “acolher a multidão e retê-la através da sedução”.  

Na primeira característica – de acolher a multidão –, as passagens aparecem como o 

abrigo que o passante possui para esconder-se das “pancadas de chuvas” e o local que oferece 

“em dias de tempo ruim ou à noite, com uma iluminação que imita a luz do sol
45

, passeios 

                                                 
45

 Vide relação com a interpretação benjaminiana do poema “O crepúsculo vespertino”, de Baudelaire, conforme 

apontado no tópico anterior, p.66. 
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muito procurados ao longo das fileiras de lojas resplandecentes” (BENJAMIN, 2009, p. 85, 

[A 3a, 4]). Nesse contexto, as passagens são vistas pelos parisienses como locais seguros que 

além de proporcionarem proteção contra as intempéries da natureza, também exercem um 

efeito de acolhimento produzido pela segurança das inovações tecnológicas – nesse caso, a 

segurança da iluminação artificial – e mercantis, uma vez que essas últimas, dispostas nas 

iluminadas e fulgurantes vitrines, acolhem a apreciação de qualquer um que caminha nessa 

morada de sonho. É uma sensação próxima à de um homem que, ao entrar em uma estrutura 

de contos de fada, se vê atordoado de todos os lados por “cores artificiais”, semelhantes à 

maçã vermelha da “madrasta da Branca de Neve” (BENJAMIN, 2009, p. 209, [G 1a, 1]), um 

conto de fadas que guarda, por trás de sua  falsa aparência harmônica, um veneno mortal: a 

renúncia da construção de uma subjetividade autônoma em face do falso ideal de segurança. 

Nesse sentido, por trás da promessa de segurança, as passagens escondem a dureza da 

produção material e o processo de submissão do homem à estrutura dominante regida pela 

fetichização da mercadoria e pela necessidade incessante do consumo. À característica de 

proporcionar segurança e abrigo, acrescenta-se às passagens o caráter de favorecimento da 

comunicação e da circulação entre os comerciantes e transeuntes da metrópole moderna, 

favorecimento que ocorre devido ao emprego do ferro nas edificações das galerias, material 

que se destaca graças à sua “natureza funcional” para a efetivação de “construções que 

serviam para fins transitórios” (BENJAMIN, 2009, p. 40).  

A segunda característica – reter a multidão – relaciona-se diretamente com o encanto 

que fulgura das vitrines, encanto esse capaz de deter a multidão através da sedução que reside 

nesse local de sonho, exercida, sobretudo, por meio da concretização da proposta do sex 

appeal do inorgânico. Desse modo, não é difícil enxergar as passagens como um local de 

sonho e abrigo, onde todos podem se sentir seguros dentro das galerias “cobertas e aquecidas” 

(BENJAMIN, 2009, p. 85, [A 3a, 5]) e gozarem da possibilidade de sonhar pelo caminho 

entre as visões das mercadorias de luxo. 

Segundo Buck-Morrs (2002, p. 112), o “brilhantismo e o luxo urbanos não eram novos 

na história da humanidade, mas, sim, o acesso público e secular a eles”. Com as passagens, 

tem-se o acesso direto e indireto do público, ou melhor, da multidão a esse mundo de sonho e 

luxo. Acesso direto, pois a burguesia pode consumir as mercadorias de luxo que antes eram 

destinadas aos nobres; indireto, pois todos os habitantes da metrópole parisiense, 

independentemente de possuírem ou não poder aquisitivo para consumi-las, podem transitar 

pelas passagens e sentirem o fascínio que emana delas.  Como visto anteriormente, o 

surgimento das passagens é tributário do progresso técnico na construção arquitetônica, que 
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desde o início do século XIX passou a utilizar o ferro e o vidro como materiais principais de 

suas construções. Nesse sentido, a arquitetura criou, sobretudo com as passagens, um mundo 

de sonho composto em uma estrutura de ferro e vidro que favorece o valor da exposição da 

mercadoria na vitrine e, consequentemente, potencializa o caráter de sedução que essa exerce. 

O mundo de sonho, graças à utilização dessas novas técnicas arquitetônicas, passa a possuir 

tetos que se assemelham à estrutura das abóbadas das igrejas, fator que, segundo Benjamin 

(2009 p. 198, [F 4, 5]), instituía “algo de sagrado” à “fileira de mercadorias” luxuosas 

expostas nas vitrines das passagens. Sendo assim, as passagens apresentam-se como um local 

com resquícios do sagrado, cuja realização de promessas se dá pela comunhão do homem com 

a mercadoria que o enfeitiça e com a oferta de um abrigo seguro, não apenas das 

contingências materiais advindas do exterior, mas, sobretudo, daquilo que concerne às 

insatisfações e irrealizações da realidade. Dessa forma, as passagens assumem para si a falsa 

promessa de oferecer ao habitante da metrópole moderna a possibilidade de realizar o sonho 

de um retorno à condição primeva de abrigo, segurança e completude. Benjamin evidencia, 

contudo, que as passagens, apesar de seu alto teor de enfeitiçamento, não são por excelência o 

local da prestação de culto à mercadoria e às inovações técnicas.  Tais locais eram as 

chamadas exposições universais, exposições realizadas no século XIX com o intuito de 

apresentar ao mundo os avanços técnicos e as inovações mercadológicas. Exposições 

entendidas pelo filósofo na exposé de 1935 como os “lugares de peregrinação ao fetiche da 

mercadoria” (BENJAMIN, 2009, p. 43-44), onde o homem da modernidade se entrega à 

diversão observando o movimento das novas máquinas e as novas mercadorias como se 

fossem verdadeiras obras de arte.   

De acordo com Giorgio Agamben (2007, p. 74), no capítulo “Baudelaire ou a 

mercadoria absoluta”, com as exposições universais, ocorre a modificação do interesse 

reservado à mercadoria. No contexto das exposições universais, a mercadoria adotava “o tipo 

de interesse reservado à obra de arte”, ou seja, o que ocorria quando a mercadoria era exposta 

como uma obra de arte em um espaço reservado para tal exposição era a submissão do valor 

de utilidade à idealização do valor de troca. As exposições universais criavam espaços de 

sonho preenchidos pelas fantasmagorias mais recentes, fomentando o ideário de exposição 

dos avanços contínuos do progresso, disseminando, assim, duas formas de utopias. Na 

primeira delas, baseada na visão utópica de Grandville, o homem conquistaria, por meio das 

inovações tecnológicas, todo o universo, construindo pontes capazes de ligar os planetas, 

decretando, por fim, que o homem moderno tomaria seu café da manhã debruçado nos anéis 

de Saturno. Nesse sentido, Benjamin salienta, não apenas que as “fantasias de Grandville 
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transferem para o universo o caráter de mercadoria” (BENJAMIN, 2009, p. 44), como 

também atuam como espécie de gérmen do modelo de propaganda (o reclame), destacando 

que os temas das obras de Grandville têm a função de entronarem a mercadoria e a ideologia 

progressista. Na segunda forma de utopia, baseada na teoria de Saint-Simon, a principal 

premissa é a necessidade de impulsionar o progresso industrial, de modo que até mesmo o 

Estado estaria submetido ao propósito do desenvolvimento dos meios de produção a fim de 

transformar o “globo terrestre em um paraíso”, conforme destaca um fragmento do Projeto 

benjaminiano (VOLGIN apud BENJAMIN, 2009, p. 624, [U 6, 2]) no arquivo temático “U - 

Saint-Simon, Ferrovias”. Nesse sentido, o socialismo utópico saint-simoniano teria 

inicialmente a divisão entre as classes dos industriários e dos proletários. Entretanto, uma vez 

que os ideários dos industriários coincidissem com as manifestações dos interesses das massas 

populares, o antagonismo entre as classes deixaria de existir e todos seriam beneficiados com 

o amplo desenvolvimento da indústria. 

A primeira exposição industrial foi realizada em Paris no ano de 1798 e tinha o 

propósito de expor os produtos da indústria regional francesa e não aspirava à universalidade 

das exposições posteriores. Porém, Benjamin já capta, nessa primeira e pequena exposição, a 

orientação que irá seguir todas as outras realizadas posteriormente, a saber: o “desejo de 

divertir as classes operárias, tornando-se para elas uma festa de emancipação” (BENJAMIN, 

2009, p. 216, [G 4, 7]). As exposições que vieram a seguir denominaram-se como exposições 

universais e apresentaram as inovações técnicas e mercadológicas das potências europeias 

industriais do século XIX. Seu início se deu na exposição universal realizada em Londres em 

1851 no Palácio de Cristal, uma estrutura de ferro e vidro que, segundo Buck-Morss (2002, 

p.116), “misturava a velha e a nova natureza – tanto palmeiras como bombas em pistão – em 

um mundo de fantasia que penetrou na imaginação de toda uma geração de europeus”. De 

acordo com Benjamin, as exposições do decorrer do século XIX – culminando na de 1867 

realizada em Paris no Campo de Marte, na qual a “fantasmagoria da cultura capitalista alcança 

seu desdobramento mais brilhante” (BENJAMIN, 2009, p. 45) – deram aos habitantes da 

modernidade, “uma excelente noção do incrível grau de desenvolvimento dos meios de 

produção alcançado por todos os países civilizados, o qual ultrapassou, de sobremaneira, as 

fantasias dos mais ousados utopistas do século anterior” (BENJAMIN, 2009, p. 216, [G 4a, 

1]). Na exposição de 1867, a demonstração dos avanços nas técnicas de produção alcança o 

ápice de seu desenvolvimento, algo que atua na disseminação da noção burguesa de que as 

possibilidades e necessidades de transformações sociais só seriam alcançadas se o 

proletariado se submetesse à ideologia que comemorava os progressos da indústria.  
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Como imagens de sonho do século XIX, as exposições universais destacavam-se, 

principalmente, pela capacidade de enfeitiçamento que tais locais exerciam sobre os 

habitantes das metrópoles modernas. O fascínio era tamanho a ponto de delegações inteiras de 

operários oriundos de diversos países da Europa deslocarem-se até às exposições para 

sonharem com as promessas de emancipação oferecidas por essas moradas oníricas. O fetiche 

ali não residia apenas nas mercadorias e em seus meios de produção, mas também na 

consolidação da “função fantasmagórica” das exposições universais como “festivais populares 

do ‘capitalismo’, onde o negócio do entretenimento de massas chegou a ser um grande 

negócio”, conforme ressalta Buck-Morss (2005, p. 118).  Retomando a definição das 

exposições universais como os locais aonde a massa vai para se divertir, revela-se, mais uma 

vez, o caráter onírico dessas construções em oposição à esfera crua da realidade. Portanto, as 

exposições apresentam aos habitantes da modernidade – no mesmo sentido das passagens, 

pois todos, de burgueses a proletários, podem frequentá-las – a possibilidade de realização das 

promessas sonhadas pelo coletivo, promessas que alcançariam as suas resoluções mediante a 

procrastinação à ideologia de que o progresso tecnológico superaria, de uma vez por todas, os 

problemas da realidade trivial.  

Sobre as imagens de sonho na modernidade, partidárias, especialmente, dos avanços 

tecnológicos, destacamos, na esteira de Benjamin, os panoramas como uma invenção 

importante para a consolidação de Paris como uma metrópole onírica. Esses panoramas, “uma 

parede cilíndrica, de aproximadamente 100 metros de comprimento e 20 metros de altura” 

(BENJAMIN, 2009, p. 571, [Q 1a, 1]), possuíam uma imagem, na maioria das vezes, que 

retratava uma paisagem campestre ou uma cena de guerra que era pintada em toda a sua 

extensão. Quando esse cilindro era girado, dava-se ao espectador – que observava a imagem 

por um pequeno buraco  – a impressão de que a imagem estava em movimento. Para 

Benjamin (2009, p. 42), o “apogeu da difusão dos panoramas coincide com o surgimento das 

passagens”, ou seja, os panoramas aparecem como uma estrutura de sonho que fomenta a 

idealização das passagens como moradas oníricas, o que fica ainda mais evidente quando 

lembramos que a mais famosa das passagens chamava-se, justamente, Passage des 

Panoramas e tinha em sua entrada dois desses enormes cilindros que atraiam os parisienses. 

Através de “artifícios técnicos”, os panoramas buscavam construir imitações perfeitas “da 

natureza”. Assim, de certo modo, eles “abrem o caminho para além da fotografia, ao cinema 

mudo e ao cinema sonoro” (BENJAMIN, 2009, p. 42) e figuram como a fantasmagoria capaz 

de apresentar uma modificação significativa nas relações estabelecidas entre a arte e a técnica, 

além de apresentarem a “expressão de um novo sentimento de vida” (BENJAMIN, 2009, p. 
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42). Cabe salientar que os panoramas apresentam uma revolução no campo artístico por se 

apropriarem das inovações técnicas para a produção de um novo tipo de arte, cuja função 

aproxima-se mais do entretenimento e, portanto, constrói com o seu observador uma relação 

que prioriza o valor de exposição em detrimento da postura de culto que vigorava até então. 

Nesse sentido, a técnica assume a prioridade nas relações que institui com a arte sem ser posta 

a serviço dela, mas, sim, o contrário – é a arte que é posta a serviço da técnica. A modificação 

dessa relação atua diretamente na subjetividade do habitante da cidade moderna por ele 

acreditar que com a invenção dos panoramas e a possiblidade de imitação perfeita das 

paisagens da natureza – inclusive do movimento, e as representações do nascer ao pôr do sol 

ganham espaço nesse sentido –, é possível inserir a paisagem do campo no interior da cidade. 

Assim, a imagem da cidade “amplia-se” para o espectador dos panoramas “transformando-se 

em paisagem” (BENJAMIN, 2009, p. 42) que pode ser encontrada nas entradas de uma 

passagem. Desse modo, aliam-se ao sonho proporcionado pelos panoramas a noção de um 

retorno à natureza e a noção de superação pela técnica dos campos da arte e dos campos da 

natureza. 

O parisiense se vê diante de perspectivas inéditas da arte a partir da relação com a 

técnica. Os panoramas, a seu modo, relacionam-se com outras formas artísticas também 

tributárias da técnica de reprodução imagética (com destaque para fotografia) e prefiguram 

outras manifestações artísticas que estão por vir, como o cinema. Cabe destaca, no interior da 

argumentação benjaminiana sobre as imagens da modernidade, o impacto que a fotografia, em 

sua relação com os panoramas, possui na sociedade parisiense do século XIX. Daguerre, 

inicialmente um pintor de panoramas, inventa o daguerreótipo, um dispositivo constituído por 

“placas de prata iodadas e expostas na câmera obscura que precisavam ser manipuladas em 

vários sentidos, até que pudessem reconhecer sob uma luz favorável, uma imagem cinza-

pálida” (BENJAMIN, 2012a, p. 99). Em outros termos, uma técnica de captação de imagens 

que abre caminho para a técnica fotográfica aparecer como capaz de “gerar uma imagem do 

mundo visível, com um aspecto tão vivo e tão verídico como a própria natureza” 

(BENJAMIN, 2012a, p. 101). Nesse ínterim – com a invenção do daguerreótipo e, 

posteriormente da fotografia –, o espaço da técnica consolida-se no campo da arte. Como 

fantasmagoria, a fotografia revela a existência de um “inconsciente ótico” (BENJAMIN, 

2012a, p. 100), ou seja, a ela amplia a gama de imagens, de paisagens a que o habitante da 

modernidade tem acesso, aproximando-o da ilusão de possuir, de ter vivenciado essas 

paisagens. Com a fotografia não ocorre apenas a ampliação da percepção do ser humano que 

tem acesso a uma gama infinita de imagens, mas também se amplia a “esfera da economia 
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mercantil” (BENJAMIN, 2009, p. 43). Essa ampliação ocorre, justamente, pelo fato de a 

fotografia lançar no mercado uma enorme quantidade de imagens que impulsionaram a 

legitimação do uso da técnica com fins lucrativos. Segundo Benjamin, a fotografia serviu 

“para aumentar os negócios, ela renovou seus objetos, modificando as técnicas de fotografar 

de acordo com a moda, técnicas que determinaram a história posterior da fotografia” 

(BENJAMIN, 2009, p. 43). Esse fato que revela que o uso mercadológico da técnica de 

reprodução fotográfica fora adequado ao aparato de produção de fantasmagorias que visavam 

capturar a subjetividade do indivíduo, relegando o mesmo à condição de uma percepção 

voltada para o elogio da técnica e do progresso. Nesse sentido, com os panoramas e a 

fotografia, não somente ampliam-se as esferas da percepção e as esferas mercantis, como 

também institui-se na modernidade uma nova esfera onírica, na qual o homem pode, na 

alienação própria da metrópole moderna, sonhar com o conhecimento de diversas paisagens 

diferentes. Em vistas desses avanços, a técnica de reprodução imagética funda-se como o 

novo paradigma de orientação do sujeito na modernidade. 

É conveniente destacar agora uma outra imagem de sonho que aparece com singular 

importância nos escritos benjaminianos. O intérieur burguês constitui-se, para Benjamin 

(2009, p. 45), como “o espaço em que se vive”, oposto ao “local de trabalho”, e possui a 

função de sustentar o homem “em suas ilusões”. Ele se opõe ao local de trabalho pelo fato de 

ser neste último que o burguês presta contas à realidade e convive diretamente com o processo 

de produção material fundamentado na ocultação do caráter de exploração do proletariado, 

enquanto o intérieur, por sua vez, é como o local onde as “relações relativas aos negócios em 

forma de reflexões sociais” (BENJAMIN, 2009, p. 45) são reprimidas, ou seja, é onde o 

burguês exclui as contingências da realidade social e obscurece a consciência de sua condição 

de explorador, dirigindo-se, prioritariamente, à manifestação segura da interioridade burguesa.  

No arquivo temático “I - O Intérieur, O Rastro”, Benjamin destaca que a decoração do 

intérieur, especificamente composta por um mobiliário “de sonho” (BENJAMIN, 2009, p. 

248, [I 1, 6]), faz com que o burguês sonhador se relacione com suas coisas como se elas o 

embriagassem de tal maneira que toda a dureza material da realidade fosse deixada de fora 

daquele espaço construído. Dessa forma, “ele mesmo”, o intérieur, se torna “um estimulante 

da embriaguez e do sonho” (BENJAMIN, 2009, p. 251, [I 2, 6]), um sonho depositado – 

como poeira – na proliferação de estilos que inundam a atmosfera do coletivo burguês. Uma 

atmosfera que se destaca pelo excesso de tecidos, principalmente das pelúcias, que facilitam a 

impressão de rastros, uma vez que, no melhor estilo do intérieur burguês, “habitar significa 
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deixar rastros” (BENJAMIN, 2009, p. 46). Nesse sentido, no Projeto das Passagens, 

Benjamin destaca que: 

 

O século XIX, como nenhum outro, tinha uma fixação pela moradia. Entendia a 

moradia como o estojo do homem, e o encaixava tão profundamente nela com todos 

os seus acessórios, que se poderia pensar no interior de estojo de compasso, onde o 

instrumento se encontra depositado com todas as suas peças em profundas cavidades 

de veludo, geralmente de cor violeta. (BENJAMIN, 2009, p. 255, [I 4, 4]) 

 

O habitante do século XIX, um sujeito “despossuído do sentido da sua vida”, 

conforme apresentado por Gagnebin (2011, p. 60), decora o intérieur como se ele fosse um 

casulo. Nessa decoração, cada objeto possui uma relação especial com o seu proprietário. 

Nessa relação entre o sujeito que habita o intérieur e o objeto despido de seu valor 

mercadológico pode-se inferir o caráter de segurança consistente na atividade de 

“confeccionar para nós um casulo” (BENJAMIN, 2009, p. 255, [I 4, 5]), já que esse sujeito, 

que tenta, “desesperadamente, deixar a marca de sua possessão nos objetos pessoais” 

(GAGNEBIN, 2011, p. 60), transforma a sua moradia em um local idealizado contra as árduas 

situações do mundo real. À exigência burguesa de deixar rastros, como também à exigência 

de se decorar o intérieur à maneira de um casulo aveludado, opõe-se a inovação das técnicas 

de construção arquitetônica proporcionadas pela utilização do ferro e vidro, sobretudo, com as 

produções de Aldolf Loss e Le Corbusier, arquitetos que utilizaram o vidro como material 

onde “nada se fixa”, “inimigo por excelência dos segredos” e também “inimigo da 

propriedade”, conforme destaca Benjamin (2012a, p. 88) no ensaio “Experiência e Pobreza”, 

de 1933. Contudo, cria-se um paradoxo na utilização desses novos materiais nas construções, 

pois, se por um lado os arquitetos supracitados apropriam-se das novas técnicas de construção 

em oposição ao modelo vigente do casulo burguês, por outro, na contramão dessa corrente 

arquitetônica, tem-se o movimento do Jugendstil, como ornamentação que se utiliza do ferro 

na fundamentação da fantasmagoria do intérieur. Segundo Ernani Chaves, o Jugendstil,  

 

[...] trata-se de um movimento que procura expressar as mudanças provocadas na 

sociedade moderna, pelas inovações tecnológicas, que atingem tanto âmbito publico 

(os prédios de escritórios, os bancos e as repartições públicas, cuja célula é o 

bureau, mas também as fachadas das estações de metrô), quanto o privado (a 

construção de casas de moradia seguindo o novo estilo). (CHAVES, 2009, p. 58) 

 

Ademais, se a quarta seção da exposé de 1935, “Luís Filipe ou o intérieur”, trata  da 

ascensão do homem privado ao terreno da história através do protecionismo que adquire para 

a realização de “seus negócios” e de como o espaço habitado por esse homem se torna “a 
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expressão da sua personalidade” (BENJAMIN, 2009, p. 45-46) podemos pensar, na esteira de 

Chaves, que o Jugendstil, enquanto ornamento decorativo 

 

[...] representa nesta casa o que a assinatura do artista representa para o quadro, ou 

seja, a marca do proprietário, o rastro de sua originalidade. Da mesma forma que o 

artista ao pôr a assinatura em um quadro o torna seu, mesmo quando este quadro 

deixa de lhe pertencer, vendido a um colecionador ou a um museu, o homem 

privado, o burguês, imprime, por meio dos ornamentos, a sua “personalidade” na 

casa em que habita, que ele fez sua desde o projeto de construção. Nela, tudo possui 

“alma”, a sua “alma”, preferencialmente, tal como as flores de Odilon Redon, que na 

sua perversão constitutiva, são flores com alma, são flores que cantam! (CHAVES, 

2009, p.58) 

 

Nesse sentido, sob a égide do Jugendstil, ferro e vidro, uma vez estilizados
46

 como 

ornamentos decorativos (comumente inspirados na imitação das formas da natureza), 

assumem uma posição de fortalecimento da fantasmagoria do intérieur como a morada de 

sonho do burguês, local onde ele sonha isento de culpa, “não apenas com a sua grandeza” 

(BENJAMIN, 2009, p. 261, [I 7a, 1]),como também com a grandeza de seu capital. 

Evidentemente, outras imagens figuram na constelação de sonhos da metrópole 

parisiense, entretanto, nas quatro imagens aqui discutidas (passagens, exposição universal, 

panoramas, intérieur), parece residir o aspecto fundamental para a consolidação da atmosfera 

onírica da cidade de Paris. Atentamos para essas imagens não apenas por causa do papel 

protagonista que assumem nos textos das exposés (1935 e 1939) e no Projeto das Passagens, 

visto que cada uma delas possui um arquivo temático específico, mas também pelo fato de 

que nelas reside a efetivação da ideologia do culto ao progresso e a consolidação do programa 

capitalista, fundamentado sob a estrutura do fetiche da mercadoria. Destacamos também a 

possibilidade de, a partir dessas quatro imagens principais, derivar outras que povoam o 

imaginário onírico do parisiense. Contudo, reforçamos que as imagens supracitadas possuem 

um local de destaque no mosaico moderno de Benjamin principalmente pela ambiguidade de 

significação que possuem, ambiguidade essa que pode reforçar a visão da modernidade 

benjaminiana enquanto fundamentada em uma estrutura alegórica. 
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 Benjamin trata da questão da estilização promovida pelo Jugendstil na exposé de 1939 e também no arquivo 

temático “S- Pintura, Jugendstil, Novidade”. Cf. BENJAMIN, 2009, p. 53-67; 585-604. Entendemos o sentido 

empregado pelo verbo “estilizar” conforme o sentido proposto por Chaves: “[...] em primeiro lugar, ‘estilizar’ é 

tornar um objeto inútil, ’não-funcional’, que serve apenas como objeto de contemplação; em segundo lugar, 

significa transformar algo que é histórico em natural.” (CHAVES, 2009, p. 61). Ambos os casos nos remetem à 

atitude do burguês para com os objetos que povoam o interior da sua habitação, de modo que, como dito 

anteriormente, ele retira o caráter de valor de uso dos seus objetos, imputando-lhes apenas um valor afetivo. 

Nesse sentido, a atitude do burguês aproxima-se da do colecionador, para quem é decisivo que “o objeto seja 

desligado de suas funções primitivas, a fim de travar a relação mais íntima que se pode imaginar com aquilo que 

lhe é semelhante. Essa relação é diametralmente oposta à utilidade e situa-se sob a categoria singular da 

completude.” (BENJAMIN, 2009, p. 239, [H 1a, 2]). 
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Para Benjamin, um dos principais propósitos do Projeto das Passagens seria, 

precisamente, o de recolher os fragmentos da totalidade social para direcionar as energias do 

coletivo para o despertar do sonho que envolve toda metrópole moderna. A necessidade do 

despertar é destacada pelo filósofo no fragmento [N 1, 9] e apresenta a seguinte consideração 

acerca da delimitação do Projeto das Passagens: “Delimitação da tendência desse trabalho em 

relação a Aragon: enquanto Aragon persiste no domínio do sonho, deve ser encontrada aqui a 

constelação do despertar.” (BENJAMIN, 2009, p. 500). Desse modo, se Aragon persiste no 

domínio do sonho
47

 como a “fase heroica” do surrealismo onde ocorre a “preparação” dos 

elementos oníricos e da embriaguez, Benjamin, por sua vez, considera necessário dar um 

passo para além da condição onírica. Em outras palavras, uma vez de posse dos elementos 

oníricos e das técnicas surrealistas – em especial, a técnica da montagem –, o filósofo visa a 

radicalização política da experiência surrealista em um processo de superação da condição 

onírica no campo da história, ou, conforme destaca Gagnebin (2011, p. 91), ele “insiste na 

necessidade do despertar e da ação” realizado pelo sujeito na história.  

Para Benjamin, a “apresentação da história”, não deveria “tratar de outra coisa” senão 

do “despertar do século XIX” (BENJAMIN, 2009, p. 506, [N 4, 3]). Nesse contexto, a 

história, aliada ao “instante em que o historiador assume a tarefa de interpretação dos sonhos” 

(BENJAMIN, 2009, p. 506, [N 4, 1]), atuaria na dissipação da atmosfera de sonho, a qual, se 

pensarmos com Aragon, instituía a metrópole em uma “mitologia” que lhe era própria, não 

uma mitologia antiga, mas uma mitologia moderna, recheada de elementos que instituem um 

caráter mitológico à modernidade, sobretudo através das imagens de sonho em uma 

“constelação subterrânea, não em sua forma encantada original, mas em sua existência 

fantasmagórica no presente”, conforme enfatiza Buck-Morss (2000, p. 137). Sendo assim, a 

caríssima oposição entre natureza e história – repousando na permanência de uma natureza 

mítica regida pelos elementos de sonho, fator que a instituiria como uma segunda natureza, 

nos termos de Lukács, e a transitoriedade da história que se assenta na interpretação desses 

elementos, que devido a sua constituição ambígua e a arbitrariedade de suas significações 

nada mais é do que alegoria – é retomada por Benjamin para evidenciar que o movimento de 

interpretação realizado pelo historiador traz à tona as descontinuidades da permanência de 

uma natureza mítica (onírica), e, como consequência desse procedimento interpretativo, 

revela-se a existência de descontinuidades em um processo que julgava-se contínuo e 

permanente, o que ocasiona, desse modo, o despertar do estado de sonho.  
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 Esse domínio é apresentado por Gatti (2009b, p. 82) no artigo “Walter Benjamin e o Surrealismo: escrita e 

iluminação profana”. 
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Esse movimento de interpretação das imagens que captura os sonhos do coletivo do 

século XIX constitui-se a partir um método de reflexão dialética que coloca em oposição o 

sonho e o despertar, porém, uma dialética em suspensão, cuja síntese não é determinada pelo 

filósofo. Nesse percurso dialético, o estado de sonho teria o papel de expressar as condições 

de vida do coletivo, uma expressão falsa e deformada capaz de esconder a face real da 

situação em que vive o parisiense na sua metrópole de sonho. O despertar assumiria, assim, a 

capacidade de interpretação da expressão de vida do coletivo, com a finalidade crítica de, uma 

vez remexendo e coletando os sentidos que escapam à falsa totalidade harmônica que a 

aparência onírica apresenta para o habitante da metrópole, afastar a atmosfera do 

“historicismo narcótico”, própria da Paris oitocentista, e revelar “um sinal da verdadeira 

existência histórica”, sinal esse “que os surrealistas foram os primeiros a captar” 

(BENJAMIN, 2009, p. 436, [K 1a, 6]).  Por meio da crítica à falsa aparência de totalidade da 

realidade, realizada pelo confronto e pela apropriação dos constructos oníricos, Benjamin 

aproxima-se de Breton – na perspectiva de um surrealismo marxista – e da concepção 

surrealista “de que a realidade mais concreta é formada” pela “convivência de opostos” 

(GATTI, 2009b, p. 82). Esses opostos se encontram na metrópole parisiense, mais 

precisamente na oposição entre as imagens de sonho que trazem a novidade (a modernidade) 

e o despertar que remete o intérprete da história a um passado passível de atualização no 

presente.  

A ligação entre a novidade e o antiquado apresenta ao processo de despertar uma 

experiência de tempo em que o “presente se torna frágil a ponto de ser facilmente derrubado”. 

Esse processo situa a cidade de Paris “sob o signo da fragilidade” (GATTI, 2009b, p. 86), 

uma fragilidade que diz respeito à Paris material – facilmente observada no movimento de 

Haussmannização – e também a uma Paris onírica, revelada, sobretudo, no ritmo voraz com 

que o capitalismo substitui suas imagens de sonho, relegando as antigas ao reino das ruínas. 

Nesse sentido, fundadas sob o paradigma da fragilidade, até mesmo as passagens perdem seu 

esplendor, tornam-se ruínas e são substituídas por outras construções de sonho, nesse caso 

específico, pelos magasins de nouveautés. Benjamin espera que o historiador materialista seja 

capaz de despertar o coletivo que sonha por meio de um percurso que se divide em dois 

momentos: 1) a partir da apropriação e da mobilização das “forças da embriaguez” 

(BENJAMIN, 2012a, p. 33) para a atuação política na história e 2) a realização de uma 

interpretação crítica acerca das energias coletadas na embriaguez do sonho, de modo que esse 

movimento de interpretação seja capaz de expor a dura carga da realidade existente por trás da 

falsa harmonia propiciada pelas imagens de sonho. 
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É válido salientar outro aspecto que atenta para a necessidade de despertar do sonho o 

coletivo que se entrega ao enfeitiçamento das imagens oníricas, aspecto que diz respeito, 

especificamente, à relação do coletivo com a novidade. De acordo com Benjamin (2009, p. 

588, [S 2, 1]): “O coletivo que sonha ignora a história. Para ele, os acontecimentos se 

desenrolam segundo um curso sempre idêntico e sempre novo”. Nesse sentido, o coletivo que 

permanece nesse mundo onírico identifica-se com os paradigmas que definem a visão da 

história como um acumulado de fatos em um tempo vazio e homogêneo que traça um 

percurso linear e contínuo. Em outras palavras, o coletivo que sonha habitua a sua visão da 

história àquela que se define sob a forma do culto à ideologia do progresso e à promessa de 

realização de suas potencialidades pautadas nas relações estabelecidas com a mercadoria. 

Portanto, para o coletivo onírico, os acontecimentos que preenchem a temporalidade da 

história são sempre mediados pelo aparecimento da novidade, aparecimento necessário para a 

definição da temporalidade como modernidade. Assim, o surgimento da novidade – que no 

fundo representa apenas um retorno daquilo que anteriormente tinha o mesmo caráter de 

novidade – sentencia a temporalidade do coletivo que sonha como a eterna constituição de um 

“rosto do mundo que nunca muda justamente naquilo que é mais novo, de forma que este 

‘mais novo’ permanece sempre o mesmo em todas as suas partes”, conforme destaca 

Benjamin (2009, p. 586, [S 1, 5]).  

Na consolidação do rosto da modernidade que se movimenta em um ciclo de repetição 

eterno das mesmas novidades – ciclo mediado, sobretudo, pelas imagens de sonho – se 

expressa, como dito anteriormente, a falsa aparência de uma realidade harmônica. Por isso, é 

necessário que o coletivo, orientado pelo historiador materialista, realize um movimento 

dialético de crítica e de interpretação que coloque frente a frente as imagens que fomentam a 

aparência de totalidade e o despertar que apresenta a história ao coletivo, para que, em um 

sentido próximo da relação esboçada com o surrealismo, a interpretação dialética seja capaz 

de interromper o ciclo de repetição imposto pela novidade. É necessário também que esse 

movimento de interpretação revele a presença do alto grau de fantasia que constitui a visão 

onírica de Paris e que obnubila a face da realidade, assim como a possibilidade de uma escrita 

diferente da história. É justamente nesse jogo entre sonho e despertar que se revela a 

constituição onírica, transitória e alegórica da metrópole parisiense, além do agigantamento da 

tarefa do historiador materialista. Em seu movimento de crítica e interpretação das imagens 

oníricas que constituem boa parte do aparato imagético da modernidade, o historiador tem 

ciência do alto grau de ambiguidade – característica da alegoria – que essas imagens adquirem 

a fim de sobreviverem à transitoriedade da modernidade. Nesse sentido, pensando com 
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Benjamin, é necessário que o historiador materialista, responsável pelo despertar do coletivo, 

seja capaz de desvendar as potencialidades da representação alegórica e, inserindo-se nesse 

jogo, construir uma outra forma para a modernidade. Parece-nos, desse modo, que Baudelaire 

encarnou em si alguns pontos da imagem desse historiador. 

 

 

2.3 A Paris de Baudelaire 

 

A título de retomada, convém dizer que esse capítulo, até o momento, procurou 

reconstruir a alegoria da metrópole moderna em duas possibilidades de interpretação 

fundamentais para o entendimento da modernidade benjaminiana, a saber, a imagem da 

metrópole sob a ótica de sua transitoriedade, revelada, sobretudo, no constante movimento de 

demolição e construção proporcionado por Haussmann e a imagem da metrópole entendida 

como uma imensa atmosfera de sonho, composta de imagens que fomentam o caráter onírico 

de uma cidade que promete a realização das promessas de significação perdidas na torrente da 

vida moderna e atestam para a ambiguidade de significação, característica típica do modelo de 

representação alegórico. Visto isso, pretendemos agora evidenciar uma terceira interpretação 

alegórica da metrópole moderna, que repousa nas considerações que Benjamin tece sobre o 

poeta Baudelaire. Buscaremos evidenciar, com esse terceiro subcapítulo, a preponderância de 

Baudelaire na construção das imagens da modernidade benjaminiana. Nesse sentido, 

destacamos que a “Paris de Baudelaire” – em consonância com as duas leituras supracitadas da 

metrópole moderna e, principalmente, com os conceitos de transitoriedade, fetiche, progresso e 

mercadoria – será capaz de oferecer as últimas imagens que completam o mosaico moderno de 

Benjamin. Para essa análise, dividiremos esse terceiro percurso em tópicas que, julgamos, 

oferecem melhor desenvolvimento acerca dos personagens e conceitos da poética de 

Baudelaire, personagens e conceitos que revelam os pormenores da caótica estrutura da 

modernidade de sua poesia. Para isso, primeiramente é necessário investigar: a) a concepção 

que Baudelaire tem sobre a modernidade, concepção depositada, sobretudo, no ensaio O 

Pintor da vida moderna (2010), originalmente publicado em 1863 no jornal parisiense 

Figaro; b) as imagens poéticas que compõem a obra baudelairiana As flores do mal, com 

ênfase no ciclo “Quadros Parisienses”, e a relação dessa obra com os ensaios escritos por 

Benjamin na década de 30, quais sejam, “Paris do Segundo Império” e “Sobre alguns temas 

em Baudelaire”, além do arquivo temático “J - Baudelaire” do Projeto das Passagens. Nosso 
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intuito será o de investigar as temáticas da poética baudelairiana – abordadas por Benjamin no 

arquivo e nos ensaios supracitados –, a visão do poeta sobre a metrópole moderna e, 

consequentemente, sua visão da modernidade, destacando, assim, as imagens da multidão, do 

heroísmo moderno e do flâneur. Cabe ressaltar que o fio condutor dessa análise será dado 

pelo emprego da alegoria na constituição das imagens poéticas baudelairianas, buscando, 

nesse contexto, dar o devido destaque à condição do poeta como um exímio construtor de 

alegorias.  

 

 2.3.1 A modernidade estética de Baudelaire  

 

A metrópole moderna é o palco onde Baudelaire desenvolve sua teoria sobre o belo na 

modernidade, deposita principalmente no ensaio O Pintor da Vida Moderna. A teoria 

baudelairiana sobre o belo moderno é construída a partir da interpretação das aquarelas do 

pintor francês Constantin Guys, pintor apreciado por Baudelaire e aquele a quem o poeta 

determina como o pintor da vida moderna por sua capacidade de extrair do movimento 

cotidiano seu lado épico, a beleza inerente à sua própria época.   

No decorrer do ensaio, Baudelaire visa apresentar uma nova concepção de beleza que 

atenta para as modificações das constituições da vida moderna, ou em suas palavras, “uma 

teoria racional e histórica do belo, em oposição à teoria do belo único e absoluto; para mostrar 

que o belo é, sempre e inevitavelmente, de uma composição dupla, embora a impressão que 

produz seja única” (BAUDELAIRE, 2011, p.17). Pode-se dizer, nesse sentido, que Baudelaire 

acredita que as modificações na sociedade, advindas principalmente do movimento de 

modernização da indústria e da modificação das relações entre os homens, ocasiona também a 

mudança nas estruturas estéticas que determinam o que é o belo. Nesse contexto, o sujeito 

moderno deve ter discernimento para compreender que a beleza da modernidade não se funda 

somente sobre uma estrutura única, imutável e absoluta, passível de ser encontrada na 

natureza ou nas grandes obras clássicas – conforme encontrado pelo sujeito do gosto clássico 

– mas, sim, naqueles elementos que evidenciam que o “belo é feito de um elemento eterno, 

invariável, cuja quantidade é muito difícil de ser determinada, e de um elemento relativo, 

circunstancial, que será – como preferirem: um a cada vez ou todos ao mesmo tempo – a 

época, a moda, a moral a paixão” (BAUDELAIRE, 2011, p. 17). Logo, na esteira de 

Baudelaire, podemos concluir que o belo próprio da modernidade na teoria estética 

baudelairiana apresenta uma dupla natureza que repousa naqueles elementos capazes de 

conjugar o elemento eterno ou imutável e o elemento relativo ou circunstancial, elementos 
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que deveriam pertencer ao movimento da vida cotidiana e ordinária. De acordo com o 

historiador da literatura Hans Robert Jauss, no ensaio “Tradição literária e consciência atual 

da modernidade”, o “belo, no sentido em que a consciência baudelairiana da modernidade o 

concebe, é melhor apreendido no fenômeno da moda” (JAUSS, 1996, p. 78), com a ressalva 

de que o observador  – o Guys de Baudelaire – dessa beleza ordinária e cotidiana que 

inundava as ruas da metrópole no século XIX no vaivém das novas modas tem de ser capaz de 

“liberar, no histórico da moda, o que ela pode conter de poético, de extrair o eterno do 

transitório” (BAUDELAIRE, 2011, p. 35). Somente o olhar desse sujeito – o novo sujeito do 

gosto – atento à velocidade das modificações das estruturas sociais e estéticas de uma época é 

capaz de encontrar aquilo que existe de poético, ou aquele elemento imutável, presente nas 

estruturas que se modificam a todo instante. Para Baudelaire, as aquarelas de Guys captariam 

justamente esse olhar.  

A possibilidade de extrair daquilo que é transitório o seu elemento imutável revela a 

visão de Baudelaire sobre o belo e sobre a própria época moderna, qual seja: a de tornar a 

modernidade digna de ser citada como a antiguidade ao extrair na transitoriedade da vida 

moderna “a beleza misteriosa que a vida humana involuntariamente lhe outorga” 

(BAUDELAIRE, 2011, p. 36). Para Jauss (1996, p. 79), esse processo de tornar-se 

antiguidade repousaria na própria modernidade, ocasionado pela construção de um “polo de 

estabilidade” – a permanência do elemento imutável – em oposição ao “movimento perpétuo 

da modernité” – o elemento transitório e mutável – e não em um passado exterior à época e à 

beleza da modernidade.
48

  

O ensaio estético de Baudelaire, bem como a habilidade atribuída a Guys de capturar a 

beleza ordinária e cotidiana da vida moderna, é amplamente influenciado pelo conto do 

escritor inglês Edgar Allan Poe (2011), O Homem da Multidão (The Man of the Crowd), 

publicado originalmente em 1840. Nesse breve conto um sujeito, recém-saído de um estado 

de convalescência, observa, em um primeiro momento, da janela de um suntuoso café, o 

movimento sempre mutável da multidão. Nessa observação, ele é capaz de captar os aspectos 

fisionômicos dos passantes, singularizando cada qual à sua maneira e depois definindo o 

pertencimento destes a uma classe social específica, devido à análise dos pormenores das 
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 No sentido de a modernidade produzir a sua própria antiguidade, Jauss fomenta uma primeira crítica à 

interpretação benjaminiana da modernidade em Baudelaire. Para Benjamin, o poeta procura em imagens da 

Antiguidade clássica a permanência de uma beleza que se contrapõe ao movimento de volatização inerente às 

produções modernas, nesse sentido, o movimento perpétuo da modernidade que produz o “novo” tem seu 

antagonismo nas repetições de elementos anteriores à sua própria época.  
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vestimentas e dos trejeitos que possuem
49

. Em um segundo momento, esse observador atento, 

que se sente “singularmente arrebatado, perplexo e fascinado” (POE, 2011, p. 97) pelos 

mistérios da multidão, decide, como nos romances de detetive, perseguir um passante por 

meio das ruas e vielas escuras de Londres.  A capacidade de fisionomista de Poe, que ecoa das 

descrições que faz dos passantes captura as singularidades de cada conjunto que compõe a 

multidão, como, por exemplo, o grupo dos jogadores profissionais, reconhecidos no conto do 

escritos inglês (2011, p. 95), sobretudo, pelo “tom de voz cautelosamente baixo e o polegar 

mais afastado que o comum dos outros dedos, chegando a formar com eles um ângulo reto”, o 

grupo dos dândis e dos militares, caracterizados respectivamente pelas “longas madeixas e os 

sorrisos” e pelas “casacas enfeitadas com alarmares e os cenhos franzidos” (POE, 2011, p. 

95). Entretanto, não são as descrições fisionômicas dos jogadores, dândis e militares que se 

destacam no conto de Poe, mas, sim, aquelas descrições que parecem capazes de evidenciar 

que ainda existe algo belo na confusão de fisionomias que preenche a multidão e as quais 

podemos aproximar da habilidade que, posteriormente, Baudelaire atribuiu ao pintor da vida 

moderna, qual seja, a de captar no transitório e constante movimento da modernidade uma 

beleza que lhe é própria, beleza essa que pode ser atestada na descrição que Poe (2011, p. 95) 

realiza das “mulheres da vida de todo os tipos e de todas as idades” que possuem uma “beleza 

inequívoca no auge da feminilidade”. É justamente essa a beleza que o Guys de Baudelaire é 

capaz de captar, uma beleza própria da grande cidade que, de acordo com Jeróme Dufilho 

(2011, p. 111), no ensaio “O pintor e o poeta”, “reside na mistura da graça e da crueldade da 

vida humana”. Evidentemente nessa mistura, concretizada a partir da observação fisionômica 

dos habitantes da metrópole moderna, Guys realiza não somente a análise das condições 

sociais e estéticas da Paris do século XIX, como também a apresentação do belo como a 

“criação do artista”, em contraposição à idealização do belo natural e absoluto (DUFILHO, 

2011, p. 116). 

Enquanto criador de um novo tipo de belo inerente às condições sociais e estéticas da 

época, podemos afirmar, retomando Jauss (1996, p. 79), que “a experiência estética e a 

experiência histórica da modernité coincidem”, ou seja, a significação da beleza como 

permanência da dualidade entre o eterno e o transitório ecoa na definição de modernidade 

apresentada por Baudelaire da seguinte maneira em O pintor da vida moderna: “A 

                                                 
49

 Para Benjamin, a descrição que Poe realiza da multidão é extremamente realista e põe em evidência um certo 

automatismo no modo de caminhar dessa multidão observada. Em suas palavras, a descrição de Poe “contém 

uma verdade superior. Estes movimentos são menos os de pessoas que se ocupam de seus negócios do que os 

movimentos das máquinas por elas operadas. Poe parece ter modelado, premonitoriamente, a atitude e as reações 

das multidões ao ritmo das máquinas” (BENJAMIN, 2009, p. 383, [J 60a, 6]). 
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modernidade é o transitório, o fugidio, o contingente, a metade da arte, cuja outra metade é o 

eterno e o imutável.” (BAUDELAIRE, 2011, p. 35). Essa definição de modernidade é, para 

Benjamin (1989, p. 81), o “ponto mais fraco” da teoria da modernidade baudelairiana, pela 

não realização do debate com a antiguidade. Desse modo, segundo o filósofo, nenhuma “das 

reflexões estéticas da teoria baudelairiana expõe a modernidade em sua interpenetração com a 

antiguidade como ocorre em certos trechos de As Flores do Mal.” (BENJAMIN, 1989, p. 81).  

Nessa recusa da teoria da arte moderna de Baudelaire se situa um debate entre os 

comentadores da filosofia de Benjamin acerca de sua compreensão da modernidade. De um 

lado desse debate, Jauss acusa o filósofo de duas imprecisões teóricas: a) a não compreensão 

da relação autônoma que a modernidade estabelece consigo mesma, no movimento de, através 

da geração do novo, construir a sua própria antiguidade, culminando na ausência da 

necessidade de dirigir-se a épocas exteriores à sua para buscar uma antiguidade que se 

contraponha ao modelo da vida moderna e, desse modo, substituir o par obsoleto antigo-

moderno, no interior da própria modernidade, pelo par velho-novo; e b) sua recusa do “outro 

lado dialético da alienação: a nova força criadora que o homem adquire ao se apropriar da 

natureza, de que a poesia da grande metrópole e a teoria da modernidade são um testemunho 

não menos importante.” (JAUSS, 1996, p. 81).  

Respondendo as acusações de Jauss, Gagnebin (1997, p. 149, grifos nossos) afirma 

que “Benjamin descobre em Baudelaire uma modernidade que não coincide com a 

modernidade segundo Baudelaire, notadamente com as descrições entusiastas do Pintor da 

Vida Moderna”, mas, sim, uma teoria da modernidade, encontrada com primazia em As flores 

do mal, que reside, principalmente, em deixar de lado “uma simples determinação 

cronológica” – a qual Jauss, enquanto historiador da literatura, não consegue se desprender, 

visto que em “A tradição literária e consciência atual da modernidade” o historiador constrói 

um modelo contínuo e progressista de historicização da literatura, algo que não condiz com o 

entendimento benjaminiano da história como movimento da possibilidade de alternâncias 

entre os discursos.  Ainda de acordo com Gagnebin, “elucidar, a partir do exemplo privilegiado 

de Baudelaire, as ligações essenciais entre escrita e consciência do tempo (e da morte): é essa 

ligação especifica que será decisiva para a definição benjaminiana de modernidade.” 

(GAGNEBIN, 1997, p. 141). Assim, Benjamin afasta-se da teoria estética da modernidade de 

Baudelaire para se dirigir às suas alegorias líricas como exemplos privilegiados de uma época 

que se encontra em constante deperecimento e, enfim, para demonstrar que os signos que regem 

a estrutura da modernidade são basicamente os mesmos da teoria da arte barroca: o luto e o 

jogo. Nesse contexto, o movimento que coordena a modernidade na produção do novo – novo 
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que como tudo na modernidade está fadado ao deperecimento –, nada mais faz senão trazer de 

volta ao cenário moderno as antigas estruturas que orientavam a época antiga, a saber, o luto 

pela perda  das significações imediatas e pelo seccionamento do tempo aos denominadores 

comuns do processo de produção e da morte, além do jogo de significações que busca construir 

sentidos para uma sociedade na qual os sentidos se esvaem a todo instante, cuja velocidade de 

perecimento e destruição é inalcançável. Para Gagnebin (1997, p. 49), a estrutura moderna que 

Benjamin defende possuir uma relação indissociável com a antiguidade ganha força, pois a 

“Antiguidade revela uma propriedade comum a ambas, a sua Gebrechlichkeit (fragilidade). É 

porque o antigo nos aparece como ruína que o aproximamos do moderno, igualmente fadado à 

destruição”. Ainda de acordo com Gagnebin,  

 

O caráter histórico e efêmero da beleza, que Baudelaire interpretava no “Pintor da 

Vida Moderna” de maneira positiva como a expressão do sempre-novo, revela-se aqui 

na sua negatividade, como a ameaça constante de desaparecimento, como a ligação 

essencial ao tempo e à morte. (GAGNEBIN, 1997, p. 150) 

 

Desse modo, ocorre uma modificação radical na visualização que Baudelaire constrói 

acerca da modernidade, pois se em O pintor da vida moderna o poeta entende a aceleração do 

surgimento do novo como a produção de um “elemento transitório, fugidio, cujas metamorfoses 

são tão frequentes, não se tem o direito de dispensá-lo” (BAUDELAIRE, 2011, p. 

35),construindo uma teorização contrária à visão da beleza fundamentada em um elemento 

único e imutável, em sua lírica, esse movimento que traz a novidade e sentencia o que é novo 

hoje é antigo amanhã, produz o desmoronamento de qualquer possibilidade de construção de 

sentidos duráveis e, consequentemente, a desvalorização de todos os objetos produzidos pelo 

homem na época moderna. Essa desvalorização se “intensifica pelo processo de corrosão do 

tempo” (GAGNEBIN, 1997, p. 151) ao determinar que tudo, inclusive a metrópole, encontra-se 

submetido à temporalidade e à caducidade impostas pela produção material. Esse processo de 

desvalorização e corrosão não se encontra na teoria estética de Baudelaire, mas, sim, nos 

personagens e temas alegóricos de sua lírica e prosa poéticas, as quais ofereceram imagens 

alegóricas privilegiadas para a construção do conceito de modernidade de Benjamin. É viável 

ressaltar que a metrópole de Paris é o grande cenário alegórico que abriga essas imagens, 

interpretadas no seguimento dessa pesquisa. 

 

 2.3.2 “Quadros parisienses” – A multidão 
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A imagem alegórica da metrópole parisiense ressoa em toda a extensão da poesia 

baudelairiana em As flores do mal, adquirindo destaque no ciclo de poemas intitulado “Quadros 

parisienses” (Tableaux Parisiense). Nesse sentido, segundo Benjamin: 

 

Quando evoca Paris em seus versos, Baudelaire faz ressoar a decrepitude e a 

caducidade de uma cidade grande. Talvez seu mais perfeito exemplo esteja no 

“Crepúscule du matin”  que é a reprodução, a partir dos materiais da cidade, do soluçar 

do homem prestes a despertar. Este aspecto, porém, é mais ou menos comum a todo o 

ciclo de poemas dos “Tableaux Parisiens.” (BENJAMIN, 2009, p. 378, [J 57a, 3]) 

 

Mais adiante, em uma conferência pronunciada em francês no ano de 1939, com o título 

de Notas sobre os Quadros Parisienses de Baudelaire (Notes sur les Tableaux parisiense de 

Baudelaire), o filósofo acrescenta que:  

 

A Paris baudelairiana é, por assim dizer, uma cidade minada, uma cidade 

desfalecente, fraca. Não há ali nada belo como no poema O Sol, que a mostra 

atravessada de raios como um velho tecido precioso e roído. O ancião, a imagem 

com que termina esse conto da decrepitude que é O Crepúsculo da Manhã, que dias 

após dia com resignação volta ao trabalho, é a alegoria da cidade. (BENJAMIN, 

1974, p. 742, tradução nossa).
50

 

 

Em ambas as citações, a imagem da metrópole obedece à característica que concede 

primazia na interpretação benjaminiana da modernidade que repousa na lírica de Baudelaire, a 

saber, a revelação de que em sua abordagem de Paris, a metrópole encontra-se dentro de um 

processo de destruição provocado pela velocidade com que a modernidade impõe o tempo da 

produção material e a crença em um progresso constante, velocidade que se impõe não apenas 

às constituições materiais da metrópole, como também aos seus habitantes. Esse movimento 

destrutivo imputa às constituições da modernidade (material e espiritual) o destino trágico de 

tornarem-se ruínas, ou, como dito anteriormente, de tornarem-se antiguidade.  

No ciclo “Quadros Parisienses”, “Baudelaire não descreve nem a população, nem a 

cidade. Ao abrir mão de tais descrições colocou-se em condições de evocar uma na imagem 

outra”, conforme destaca Benjamin (1989, p. 116) em “Sobre alguns temas em Baudelaire”. 

Essa evocação de uma imagem para dizer outra salienta o procedimento alegórico adotado 

pelo poeta na determinação das imagens poéticas dos “Quadros Parisienses”, uma vez que, 

                                                 
50

 As referências em francês dizem respeito à publicação das Notes sur les Tableaux parisiense de Baudelaire na 

edição da Gesammelte Schriften I, 1, organizada por Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, publicada pela 

Editora Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main em 1974. 

“Le Paris baudelairien est pour ainsi dire une ville minee, ville defaillante, ville freIe. Rien de beau comme le 

poeme Le soleil qui le montre traverse de rayons comme un vieux tissu precieux et rape. Le vieillard, image sur 

laquelle se termine ce chant de la decrepitude qu'est le Crepuscule du matin - le vieillard qui jour apres jour 

avec resignation se remet a la besogne est I'allegorie de la ville. (BENJAMIN, 1974, p. 742) 
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retoricamente, tal procedimento “consiste na substituição do pensamento em causa por outro 

pensamento” (LAUSBERG, 1976 apud HANSEN, 2006, p. 07), isto é, na substituição de uma 

imagem determinada (a) por outra imagem capaz de substituir o sentido da imagem anterior 

(b). Constrói-se, desse modo, um jogo de significação com quem interpreta essas imagens. 

Esse procedimento de ocultação e evocação de uma imagem para dizer outra, também 

constitui, segundo Benjamin, “um fundamento da originalidade baudelairiana”
51

 

(BENJAMIN, 1974, p. 741), no sentido em que o poeta foi o primeiro a experimentar 

poeticamente a modernidade de Paris.  

A experiência que Baudelaire realiza da metrópole moderna consiste no duelo com os 

elementos que ela coloca em seu caminho pelas ruas de Paris, onde o poeta caminha em busca 

de temas ou personagens que lhe serão fecundos na produção de sua lírica. Como dito 

anteriormente, tal experiência se caracteriza como uma experiência de choque, típica da 

modernidade, da qual Baudelaire se apropriou para a construção das temáticas de sua poesia. 

Entre essas experiências de choque, destaca-se, inicialmente, o contato do poeta com a 

multidão parisiense.  Contato esse que revelaria, segundo Benjamin (1899, p. 113), uma 

“íntima relação existente em Baudelaire entre a imagem do choque e o contato com as massas 

urbanas”. É justamente no choque do poeta, alegorizado como um esgrimista que aos golpes 

deseja abrir “caminho através da multidão”, que se dá o procedimento de criação que 

imprime, como “uma imagem oculta”, a presença da multidão em As flores do mal, sobretudo 

nos “Quadros parisienses”. Em Baudelaire, essa multidão é caótica, grotesca, tipicamente 

construída na atmosfera da produção material de uma grande cidade. É “uma multidão 

doentia, que traga a poeira das fábricas, inspira partículas de algodão, que se deixa penetrar 

pelo alvaiade, pelo mercúrio e todos os venenos usados na fabricação de obras primas”, como 

destaca o poeta em L’ Art Romantique, segundo citação de Benjamin (2009, p. 283) no 

fragmento [J 5a, 1]
52

.  

Diferentemente das descrições fisionômicas que Poe nos oferece, a multidão aparece 

em Baudelaire como uma massa doentia que é consumida pelo processo de produção e onde 

“não se pode pensar em nenhuma classe, em nenhuma forma de coletivo estruturado. Não se 

trata de outra coisa senão de uma multidão amorfa de passantes, de simples pessoas na rua” 

(BENJAMIN, 1989, p. 113). Contudo, a imagem da multidão para o poeta revela uma 

ambiguidade, já que, por vezes, é uma imagem automatizada – cujos gestos ao caminhar 
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 “un fondement de l'originalite baudelairienne.”(BENJAMIN, 1974, p. 741)    
52

 Benjamin repete essa citação no ensaio “Paris do Segundo Império – A modernidade”. (BENJAMIN, 1989, p. 

73). 
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confundem-se com aqueles executados no tato com a máquina –, enquanto em outras aparece 

como um espetáculo no qual é impossível se entediar. Nesse sentido, de acordo com 

Benjamin (1989, p. 115), “no que diz respeito a Baudelaire, a massa lhe é algo tão pouco 

exterior que nos permite seguir de perto, em sua obra, o modo como ele resiste ao seu 

envolvimento e à sua atração”. Em outras palavras, o poeta, enquanto flâneur – uma das 

muitas fisionomias atribuídas a ele – sente-se tentado a entrar no fluxo da massa e “entregar a 

sua alma a esta multidão” (BENJAMIN, 1989, p. 113), ao passo que, por outro lado, enquanto 

esgrimista, busca aparar os golpes conferidos pelo alarido dessa multidão grotesca, 

construindo sua poesia a partir desses golpes e enxergando a multidão como uma clientela, 

como um local de onde retira o seu sustento.  

“Nos Quadros Parisienses”, diz Benjamin (1986, p. 116), “é possível demonstrar, em 

quase toda parte, a presença secreta da massa”, principalmente, no soneto “A uma passante”, 

talvez o exemplo privilegiado para destacar a preponderância da imagem oculta da multidão na 

poesia de Baudelaire. Nesse soneto, o poeta é atordoado pelo choque de um olhar que o 

desperta para o amor, um amor tipicamente moderno, transitório e momentâneo que se esvai 

na velocidade dos choques com a multidão, provando que ela, em vez de ser considerada 

como apenas uma rival, também é capaz de fornecer uma “visão que fascina o habitante da 

cidade grande” (BENJAMIN, 1989, p. 118), a saber, a visão da passante – “Toda de luto, alta 

e sutil, dor majestosa” (BAUDELAIRE, 2006, p. 319) – que envolta em seu véu lutuoso 

carrega a sua dor arrastada pelo movimento constante da multidão. O movimento desse 

soneto, segundo Benjamin (1989, p. 42-43), “não apresenta a multidão como asilo do 

criminoso, mas sim como refúgio do amor que foge ao poeta” em um arrebatamento que “não 

é tanto uma amor à primeira vista quanto à última vista”.  O movimento de troca de olhares 

fugidios entre a passante e o poeta – o qual sabe que essa “Efêmera beldade” 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 320) é tão transitória que dali a pouco já fugiu do alcance dos seus 

olhos – revela que um dos grandes objetos de fascinação baudelairiana é, justamente, a 

imagem da própria multidão, ou melhor, o espetáculo da transitoriedade que a multidão 

exerce no palco da metrópole moderna.  

Bernardo Oliveira, no artigo “Baudelaire, Benjamin e a arquitetura D’As Flores do 

Mal”, considera o soneto “A uma passante” como uma chave na interpretação realizada por 

Benjamin acerca da obra de Baudelaire. Para Oliveira (2007), o poema está intrinsecamente 

relacionado com a perda da experiência autêntica (Erfahrung) e sua substituição por uma 

experiência pautada no choque com a multidão, apresentada como uma vivência (Erlebnis) 

típica do sujeito moderno, aquela que Baudelaire incorporou em sua produção poética. Para 
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Oliveira (2007, p. 233), o destaque atribuído ao soneto “A uma passante” em sua relação com 

a experiência é relevante, pois “sugere uma situação perceptiva ainda não inteiramente 

fragmentada, ou antes, trata-se de um fragmento que ainda guarda um fiapo de lembrança do 

todo do qual um dia, talvez, tenha feito parte”. Desse modo, o poema situa-se entre a 

experiência totalmente fragmentada da metrópole moderna e a rememoração da ligação 

experiencial com a totalidade anterior, por resguardar uma correspondência com a experiência 

autêntica no emblema do traje lutuoso que envolve a passante. Oliveira aproxima a 

significação do luto, destacado no emblema do véu, ao desenvolvimento realizado por 

Benjamin em Afinidades Eletivas de Goethe, onde ele afirma que “em tudo o mais, a 

aparência pode enganar, mas a bela aparência é o véu estendido diante disto que exige, mais 

do que tudo, ser velado. Pois o belo não é nem o véu nem o velado, mas o objeto em seu véu” 

(BENJAMIN, 1974 apud OLIVEIRA, 2007, p. 224). Sendo assim, o véu da passante possui 

uma forte correspondência com a bela aparência que, por sua condição velada e indecifrável, 

mantém seu caráter distante, impossível de se relacionar com a percepção do homem 

moderno. A experiência do poeta que “troca olhares” com aquela que passa significa, segundo 

Oliveira (2007, p. 225), uma “experiência perceptiva que consiste em captar o mistério ou a 

irrepetibilidade irremissível dos fenômenos”, constituindo-se, assim, extremamente diferente 

da vivência experienciada pelo transeunte moderno. Essa relação confere ao soneto um caráter 

dualista no tocante à experiência na poética baudelairiana, pois, ao mesmo tempo em que se 

refere ao choque como mediador das relações do poeta com a multidão, concentra em um 

emblema alegórico a potência de se corresponder com a rememoração de uma experiência 

autêntica, vivida em tempos anteriores.  

 A relação que Baudelaire estabelece com a multidão, imagem da modernidade 

presente em sua poesia, é uma relação dualista, por vezes assombrosa, como no poema “A 

dança macabra”. Nele, uma “massa compacta” (BENJAMIN, 1989, p. 117), formada por um 

“rebanho mortal” (BAUDELAIRE, 2006, p. 333) de esqueletos preenchem as pontes que 

atravessam o Sena, proporcionando a alegoria de um espetáculo fúnebre que pode ser 

comparada às descrições que Benjamin atribui a Engels acerca das multidões de operários 

londrinos, os quais “tiveram de sacrificar a melhor parte da sua humanidade para realizar 

todos os prodígios da civilização, com que fervilha a sua cidade” (ENGELS apud 

BENJAMIN, 1986, p. 114). Nessa relação de assombro, multidão e poeta travam o duelo já 

tematizado da cooptação dos temas da poesia baudelairiana, de modo que o segundo – 

derrotado nesse duelo – busca, por meio de sua armadura alegórica, aparar os golpes 

ocasionados pela experiência de choque e coopta-los como temáticas poéticas. Entretanto, 
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nem só através do assombro constitui-se a relação de Baudelaire com a multidão. Como visto 

no soneto “A uma passante”, o poeta é um fascinado pelo espetáculo da multidão, capaz de 

revelar um amor típico da cidade grande, nas palavras de Benjamin (1989, p. 43), um amor 

“estigmatizado pela cidade grande” que é arrebatado pela corrente da multidão e se esvai para 

longe de si, mas que o remete a uma experiência de outra ordem, distinta daquela normatizada 

pelas relações sociais da modernidade, cujo paradigma de orientação recai nas demandas do 

processo de produção de mercadorias. Nesse sentido, a multidão faz-se presente como uma 

importante imagem da modernidade baudelairiana, visto que é dessa massa amorfa que o 

poeta, na condição de quem observa e experimenta a multidão, extrai os personagens e temas 

da sua poesia, os quais destacaremos nos tópicos seguintes. 

 

 2.3.3 O heroísmo moderno  

 

Para Benjamin (1989, p. 73): “O herói é o verdadeiro objeto da modernidade. Isso 

significa que, para viver a modernidade, é preciso uma constituição heróica.” Nesse contexto, 

Baudelaire reuniu em sua poesia sobre a metrópole parisiense as imagens desses heróis que, 

sobrevivendo à modernidade, são capazes de construir a forma imagética dessa mesma época. 

Em outras palavras, Baudelaire foi capaz de  

 

[...] representar poderosamente e essencialmente o homem moderno. [...] o homem 

moderno, com seus sentidos aguçados e vibrantes, seu espírito dolorosamente sutil, 

seu cérebro saturado de tabaco, seu sangue ardendo de álcool... Essa individualidade 

de sensitivo, por assim dizer, Ch. Baudelaire... a representa como tipo, como Herói, 

se quiserem. (BENJAMIN, 2009, p. 333, [J 33a, 3])  

 

Tal heroísmo, inerente à situação caótica e transitória da sociedade moderna, imprime-

se nas imagens daqueles que se situam à margem dos ditames estabelecidos pelo contrato 

social e, principalmente, por aqueles que estão do lado de fora do sistema de produção 

material capitalista. Em outras palavras, não são as imagens recorrentes do heroísmo 

romântico, mas, sim, as imagens dos anti-heróis, escolhidas pelo poeta no “espetáculo da vida 

mundana e das milhares de existências desregradas que habitam os subterrâneos de uma 

grande cidade” (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 1989, p. 77), imagens que repousam, 

sobretudo, nas figuras da prostituta, da lésbica, do flâneur, do trapeiro, dos velhos, dos 

proletários e na imagem do próprio poeta. 

A modernidade que, segundo Benjamin (1989, p. 74), “opõe ao impulso produtivo 

natural do homem” resistências que são “desproporcionais às forças humanas”, não reserva 
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um local para o herói antigo, herói que sucumbiria ao movimento devorador da temporalidade 

da produção material e, desse modo, estaria “destinado a desaparecer [...] sob a forma de 

substituição pelos heróis cujos feitos vêm relatados na Gazette des Tribunaux”, conforme 

ressalta Molder (2012, p. 132). Esses heróis modernos – cujos feitos são relatados nos jornais 

– possuem paixões capazes de, diferentemente do herói antigo, resistirem aos impulsos 

destrutivos da modernidade, resistências que são encontradas no vinho, na venda do corpo, na 

luta diária, na negação do orgânico e, de sobremaneira, no suicídio. Contudo, a relação entre o 

herói antigo e o herói moderno não pode ser descartada em Baudelaire, visto que a prova de 

fogo pela qual a modernidade, e todos os seus constructos devem passar – nisso incluem-se os 

heróis e o poeta – é a de um dia ser “digna de se tornar antiguidade” (BAUDELAIRE, 2010, 

p. 36).  

No que diz respeito a Baudelaire e ao heroísmo moderno, a relação entre antigo e 

moderno pode ser sublinhada em dois pontos. 1) Na possibilidade de ambos, poeta e herói, 

serem lidos como elementos da antiguidade, visto que o “herói que se afirma no palco da 

“modernidade” é, de fato, sobretudo, um ator” (BENJAMIN, 2009, p. 410, [J 77a, 3). Nesse 

sentido, tanto o poeta – também entendido como um herói moderno – que gostaria de “ser 

lido como um escritor da antiguidade” (BENJAMIN, 1989, p. 88), quanto o herói – como no 

exemplo do proletário, no qual Baudelaire reconhece a representação da imagem do “lutador 

escravizado”, ou melhor, do “gladiador” (BENJAMIN, 1989, p.74) – representam no palco 

transitório da modernidade elementos modernos, mas que, no entanto, estão fadados a 

tornarem-se antiguidade, a perecerem. 2) Para construir algumas imagens dos heróis 

modernos, Baudelaire recorre à antiguidade, como no caso da heroína lésbica, imagem 

buscada na “Antiguidade grega”, como local que “concede-lhe a imagem da heroína que lhe 

pareceu digna de ser transposta para a modernidade” (BENJAMIN, 2009, p. 416, [J 81a, 2]). 

 Na esteira das resistências que a modernidade impõe ao modo de vida do habitante 

moderno, sentenciando-o a uma existência determinada pelo tempo da produção material, 

pelo confinamento nas fábricas e pela mediação das relações sociais através do signo do 

consumo das mercadorias, os heróis resistem, cada qual a seu modo, à assimilação na esfera 

mercantil moderna. Sendo assim, como dito anteriormente, o suicídio aparece como uma 

importante posição de resistência aos impulsos da modernidade, para Baudelaire, de acordo 

com o filósofo, suicídio aparece como “o único ato heroico que restara às populações doentias 

das cidades naqueles tempos reacionários” (BENJAMIN, 1989, p. 75). O suicídio representa, 

assim, a potencialidade de resistência ao atentar-se contra o próprio corpo, contra a única 

propriedade cujo se é dono.  
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Essas populações doentias e, de sobremaneira, heroicas, são os principais objetos 

alegóricos de dois poemas dos “Quadros Parisienses”, “Os sete velhos” (Les sept vieillards) e 

“As velhinhas” (Les petites vieilles). Nesses poemas, o cenário e o herói se reúnem nas 

imagens decrépitas das figuras que percorrem aos trancos a metrópole parisiense, conforme 

atesta a primeira estrofe de “As velhinhas”: 

 

No enrugado perfil das velhas capitais, 

Onde até mesmo o horror se enfeita de esplendores, 

Eu espreito, obediente a meus fluidos fatais, 

Seres decrépitos, sutis e encantadores. 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 311) 

  

Esses seres decrépitos transformam-se em heróis modernos pela capacidade de 

resistirem, ainda que esfarrapados, à transitoriedade e ao tempo devorador da modernidade. É 

possível sublinhar a condição heroica na última estrofe do poema “As velhinhas”, no passo 

em que as senhoras – o objeto heroico do poema – resistem ao padecimento do tempo, por 

meio do apreciar “o único e autêntico heroísmo ainda produzido por essa sociedade” 

(BENJAMIN, 1989, p. 73), qual seja, a apreciação da música tocada pela fanfarra de 

campesinos empobrecidos em um jardim público, movimento de apreciação que, segundo 

Baudelaire (2006, p. 315), “Algo de heróico põe na alma dos citadinos”.  

A alegoria aparece nesses poemas em uma perspectiva capaz de conjugar decrepitude 

e rememoração na imagem dos velhos como uma potência de resistência ao tempo devorador, 

uma vez que Benjamin (2009, p. 400, [J 71, 2]) descreve as imagens desses velhos como 

verdadeiros “receptáculos inesgotáveis de recordações”. Os velhos que em sua decrepitude 

heroica percorrem a cidade em um estranho caminhar, encurvados de espinha quebrada, 

enfermos, senis, enrugados, dotados de um ar fantasmagórico, carregam em sua imagem a 

tendência para o grotesco na poesia baudelairiana, tendência que pode ser sublinhada pela 

imagem fisionômica do primeiro velho do poema “Os sete velhos”:  

 

Não era curvo, mas quebrado, e sua espinha 

Compunha com a perna um claro ângulo reto, 

Tanto mais que o bastão, que a seu perfil convinha, 

Lhe dava o ar retorcido e o ímpeto incorreto. 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 307) 

 

  Segundo Luiz Costa Lima (1980, p. 127), em Mímesis e Modernidade, “o grotesco 

baudelairiano está sempre relacionado ao grande número de figuras macabras, sejam moscas, 

fossos, vazios criados no corpo, deformação de seus membros”. Nesse sentido, a fisionomia 
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grotesca desses velhos pode reforçar o seu entendimento como uma potência de resistência à 

temporalidade da modernidade, pois, mesmo decrépitos e arruinados, uma espécie de paixão 

reservada aos heróis modernos – que de maneira nenhuma pode ser encontrada na entrega ou 

na renúncia dos heróis antigos – parece residir no coração desses seres, paixão essa que 

entendemos como a potencialidade do recordar frente à transitoriedade e efemeridade das 

constituições modernas.  

Se os velhos ilustram a possibilidade de resistência à temporalidade da modernidade 

através da rememoração de um outro tempo, oposto ao tempo do trabalho que devora o ser 

humano na produção material, os trapeiros, por sua vez, outra imagem peculiar do heroísmo 

moderno construído na poética de Baudelaire, resistem à modernidade através do vinho e do 

isolamento que o trabalho de recolher o lixo produzido pela recente sociedade industrializada 

lhe proporciona. Isso ocasiona que a visão que o trapeiro tem dos objetos que recolhe é 

totalmente outra que a consideração destes enquanto lixo. Benjamin, no fragmento [J 68, 4] 

(2009, p. 395), apresenta o trapeiro e destaca a relação que ele constrói com os objetos que 

recolhe:  

 

O trapeiro é a figura mais provocadora da miséria humana. Lumpemproletário num 

duplo sentido: vestindo trapos e ocupando-se dos trapos. “Eis um homem carregado 

de recolher o lixo de cada dia da capital. Tudo o que a cidade rejeitou, tudo o que ela 

perdeu, tudo o que desdenhou, tudo o que ela destruiu, ele cataloga e coleciona. Ele 

consulta os arquivos da orgia, o cafarnaum dos detritos. Faz uma triagem, uma 

escolha inteligente; recolhe como um avaro um tesouro, as imundices que, 

ruminadas pela divindade da Indústria, tornar-se-ão objetos de utilidade ou de 

prazer.”
53

 

  

De acordo com o filósofo (1989, p. 16), em “Paris do Segundo Império – A boêmia”, 

um maior “número de trapeiros surgiu nas cidades desde que, graças aos novos métodos 

industriais, os rejeitos ganharam certo valor”, ou seja, o trapeiro parece, à primeira vista, uma 

imagem tipicamente moderna, derivada, justamente, da modernização da indústria e da 

produção em massa das mercadorias. Baudelaire, considerando o trapeiro como um dos heróis 

da modernidade, se reconhece nessa intrigante imagem que percorre a cidade em busca 

daquilo que os outros rejeitaram. Nesse sentido, trapeiro e poeta são aproximados pela lírica 

baudelairiana, conforme evidenciado na segunda estrofe de “O vinho dos trapeiros” (“Le vin 

des chiffoniers”): 

 

                                                 
53

 A citação que Benjamin apropria-se no fragmento [J 68, 4] é referente à obra baudelairiana Paraísos 

Artificiais. Ela também é utilizada em Charles Baudelaire: Um lírico no auge do capitalismo (1989), no ensaio 

“Paris do Segundo Império – A modernidade”.    
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Vê-se um trapeiro cambaleante, a fronte inquieta, 

Rente às paredes a esgueirar-se como um poeta,  

E, alheio aos guardas e alcaguetes mais abjetos, 

Abrir seu coração em gloriosos projetos. 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 351) 

 

Baudelaire se reconhece na imagem do trapeiro pelo fato de que a sua busca poética 

reside, principalmente, na procura dos temas e das imagens que até então eram desprezadas 

pela lírica tradicional. Nas palavras de Benjamin (1989, p. 77), tal busca poética é realizada 

no “lixo da sociedade nas ruas e no próprio lixo”, desta busca dirigida àquilo que a sociedade 

e a lírica tradicional dispensaram, o poeta encontrou o assunto heroico de sua poesia. É 

importante destacar, a fim de reforçar o reconhecimento de Baudelaire na imagem do trapeiro, 

a comparação do caminhar do poeta em busca da presa poética com o caminhar do trapeiro 

em busca dos rejeitos produzidos pela sociedade moderna. Nesse intuito, reproduzimos 

novamente os dois trechos das estrofes que revelam essa aproximação, em “O sol”
54

 (2006, p. 

295), o poeta, à procura da poesia, diz: “Buscando em cada canto os acasos da 

rima,/Tropeçando em palavras como nas calçadas,/Topando imagens desde há muito já 

sonhadas”. Em “O vinho dos trapeiros”, o eu-lírico diz que “Vê-se um trapeiro cambaleante, a 

fronte inquieta,/ Rente às paredes a esgueirar-se como um poeta” (BAUDELAIRE, 2006, p. 

351). Sendo assim, é evidente que o caminhar do poeta em busca das rimas é o mesmo 

movimento cambaleante do trapeiro, pois ambos, poeta e trapeiro, dirigem-se aos acasos das 

coisas, àqueles locais onde os rejeitos, os objetos e temas descartados pela sociedade e pela 

tradição literária se encontram, de modo que ambos fazem parte desse mesmo local onde 

encontram os mecanismos para o seu sustento. Tanto um quanto o outro também estão 

excluídos, ou melhor, também são descartados pela sociedade, cujo único local que ainda lhes 

resta é o lixo.
55

 Benjamin destaca a aproximação entre poeta e trapeiro da seguinte maneira: 

 

Trapeiro ou poeta – a escória diz respeito a ambos; solitários, ambos realizam seu 

negócio nas horas em que os burgueses se entregam ao sono; o próprio gesto é o 

mesmo em ambos. Nadar fala do andar abrupto de Baudelaire; é o passo do poeta 

que erra pela cidade à cata de rimas; deve ser também o passo do trapeiro que, a 

todo instante, se detém no caminho para recolher o lixo em que tropeça. 

(BENJAMIN, 1989, p. 79) 

 

Outro ponto importante levantado pelo fragmento [J 68, 4] diz respeito à questão 

acerca da relação do trapeiro com os objetos que recolhe, cataloga e coleciona. A relação que 

                                                 
54

 Vide a citação da primeira estrofe do poema “O sol”, no capítulo anterior dessa pesquisa “A alegoria”, p. 44.  
55

 Baudelaire reforça essa aproximação na seguinte passagem de Paraísos artificiais, o trapeiro: “Chega 

sacudindo a cabeça e tropeçando no calçamento como os jovens poetas que passam todos os seus dias a 

caminhar e a procurar rimas.” (BAUDELAIRE, 2007, p.189). 
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esse estabelece com tais objetos é, para o filósofo, um dos fatores que contribuem para definir 

a postura do trapeiro enquanto herói moderno, justamente porque o interesse que o trapeiro 

“nutre pelos dejetos e detritos da cidade grande” (BENJAMIN, 2009, p. 414, [J 79a, 5]) é 

outro, é um interesse diferente tanto daquele que relega a esses detritos à condição de algo 

sem nenhum valor, quanto o interesse estritamente mercadológico. Em outras palavras, o 

trapeiro atribui um valor diferenciado a esses objetos, fator que aproxima a condição do 

trapeiro à do colecionador. A tarefa do colecionador é a de retirar os objetos de suas funções 

habituais e atribuir-lhes a “integração em um sistema histórico novo”, isto é, a uma “coleção” 

(BENJAMIN, 2009, p. 239, [H 1a, 2]), onde os objetos são desligados de seu valor de uso e 

de troca para constituírem valores individuais, atribuídos pelo próprio colecionador enquanto 

conhecedor do objeto e da coleção. O trapeiro também se ocupa de objetos que foram 

destituídos de seus valores de uso e de troca e, atribui a eles características individuais, 

valores que só dizem respeitos àquele que os atribuiu. Tanto o trapeiro quanto o colecionador 

interessam-se “por objetos descontextualizados, [...] por objetos que perderam todo o valor de 

troca e todo o valor de uso” (ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 64). Ambos adotam como 

tarefa a ação de resignificarem tais objetos em um determinado conjunto. De acordo com Zita 

Rosane Possamai, no artigo “Memórias visuais e a cidade”, a semelhança entre colecionador e 

trapeiro, pode ser entendida da seguinte maneira: 

 

O que faz o colecionador do museu se não restituir sentidos a objetos inanimados e 

esquecidos no fundo de baús e gavetas, senão ressignificá-los no contexto de um 

museu ou de uma exposição, atribuindo-lhes valores outros que fogem ao estatuto 

das mercadorias que vão, inevitavelmente, para o lixo no contexto das grandes 

cidades. Tal como o trapeiro, o colecionador recolhe do cotidiano da vida das 

pessoas objetos que não possuem mais valor de utilidade, passando-os por uma 

triagem que obedece a uma escolha. Posteriormente, inserindo estes objetos no 

interior do museu, ele passa a realizar as operações de catalogação, classificação, 

pesquisa e registro. (POSSAMAI, 2007, p. 06) 

 

Contudo, é necessário atentar que o colecionador, em seu movimento de salvar e 

ressignificar os objetos, recolhe apenas aquilo que tem algum valor para a sua coleção e, 

portanto, o objeto que não foi sumariamente descartado, não encontrou o destino do lixo, ao 

contrário do trapeiro, “que apenas pode recolher a partir de tudo aquilo que foi descartado e 

que, por consequência, foi considerado destituído de significado para ser conservado” 

(POSSAMAI, 2007, p. 06). Entretanto, ambos, colecionador e trapeiro, lidam com os objetos 

com a finalidade de atribuírem novos significados e, nesse sentido, conservá-los, cada um a 

sua maneira, dispostos em um conjunto capaz de oferecer resistência à transitoriedade que a 

modernidade os impõe. Desse modo, o colecionador, visto como “trapeiro dos objetos 
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mortos”, faz os objetos renascerem “num novo universo relacional” (ROUANET; PEIXOTO, 

1992, p. 64).   

Ao trapeiro, cujo sustento é retirado dos resíduos que a sociedade industrial descarta, 

atribui-se não só o mérito de reconfigurar a realidade dos objetos recolhidos, como também a 

reconfiguração de sua própria posição no real, posição passível de resistir à temporalidade 

destrutiva da modernidade. A este herói da modernidade acrescenta-se uma outra perspectiva 

de resistência, que lhe advém das promessas que o vinho pode oferecer. Vinho que, segundo 

Benjamin (1899, p. 16), “transmite aos deserdados sonhos de desforra e de glórias futuras”. 

Na embriaguez do vinho, juntam-se as imagens do trapeiro e dos proletários, imersos em uma 

“multidão sem nome, cujo o sono não basta para adormecer os sofrimentos” (BAUDELAIRE, 

2007, p. 190). Nesse sentido, o vinho é o elixir que transmite força e atua diretamente na 

vontade do herói para resistir e, ao mesmo tempo, assimilar os choques que a vivência 

(Erlebnis) moderna lhe impõe, seja na condição de enfrentar os choques da multidão na busca 

dos seus resíduos materiais ou poéticos, seja no contato diário com a máquina que aliena e 

transforma operário em um autômato construído sob medida para operar uma única função. À 

propriedade miraculosa do vinho – tal qual a ambrosia dos antigos deuses olímpicos – de 

restaurar a força e a vontade, e também de conferir aos sociais a potencialidade de sonharem 

com o dia que a sua situação será revertida, Baudelaire relega a seguinte estrofe de “A alma 

do vinho” (L’ âme du vin): 

 

Hei de acender-te o olhar à esposa embevecida; 

A teu filho farei voltar a força e as cores, 

E serei para tão tíbio atleta da vida 

O óleo que os músculos enrija os lutadores. 

(BAUDELAIRE, 2006, p.351) 

 

Para Benjamin (2009, p.396, [J 68a, 5]), essa estrofe revela uma “correspondência 

infinitamente triste entre modernidade e Antiguidade”, o que é uma das caraterísticas que faz a 

poética baudelairiana ser mais precisa do que a sua teoria estética em revelar a face da 

modernidade. Isso se dá por que em Baudelaire ocorre a interpenetração entre modernidade e 

antiguidade, não uma antiguidade retirada da própria modernidade, conforme Jauss apresenta, 

mas, sim, uma ida a elementos que se encontram em um tempo anterior. Na estrofe acima de 

“A alma do vinho”, a correspondência ocorre entre o “proletário e o lutador escravizado”.  Aí, 

a execução do trabalho diário na linha de produção capitalista nada mais é, segundo o 

filósofo, do que “o que, na antiguidade, trazia glória e aplauso ao gladiador” (BENJAMIN, 

1989, p. 74). Nesse sentido, dia-após-dia o proletário enfrenta o sistema capitalista numa luta 
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de vida ou de morte, no sentido da tentativa de travar uma batalha contra a perda de sua 

humanidade no reconhecimento de si na máquina ou função que exerce, entretanto, uma 

batalha de antemão perdida. Se o poeta sucumbe ao duelo que trava com os choques que a 

multidão lhe confere, o proletário, ou o trapeiro, sucumbe ao reconhecimento de si mesmo 

apenas na função que exercem para a sua sobrevivência. Desse modo, mesmo a função de 

reconfiguração dos objetos da realidade exercida pelo trapeiro, ao fim, fraqueja em face da 

necessidade de sobrevivência em uma sociedade na qual os excluídos não possuem espaço, a 

não ser os antros escuros dos subterrâneos da metrópole. Contudo, as benéficas promessas da 

embriaguez pelo vinho suavizam, mesmo que momentaneamente, a dura visão da realidade.  

 A relação que Baudelaire estabelece com as mulheres em As flores do mal pode ser 

resumida recorrendo à análise das duas heroínas da modernidade que figuram na obra 

baudelairiana, cuja importância é salutar para o desenvolvimento da imagem da Paris de 

Baudelaire, a saber, as imagens da lésbica e da prostituta. A primeira é definida enquanto 

heroína da modernidade pelo fato de, segundo Benjamin (1989, p. 88), conter o “ideal erótico 

de Baudelaire – a mulher que evoca a dureza e virilidade –“ que “se combina a um ideal 

histórico – o da grandeza do mundo antigo”. A título de esclarecimento, decompondo a 

citação anterior temos o seguinte: a) a lésbica evoca a dureza da resistência feminina ao 

mundo do trabalho e a virilidade que não está a serviço da reprodução, isto é, que não está a 

serviço do orgânico; e b) a imagem da lésbica remete a uma relação explícita entre 

modernidade e antiguidade na poética de Baudelaire, uma vez que, deliberadamente, o poeta 

recorre a exemplos da antiguidade grega para traçar o perfil da sua heroína moderna, 

conforme ressalta Benjamin (1989, p. 88), em “Paris do Segundo Império – A modernidade”: 

“A Grécia fornece-lhe a imagem da heroína que lhe aparece digna e capaz de ser transferida 

para a modernidade. Nomes gregos – Delfina e Hipólita – são dados às figuras femininas num 

dos maiores poemas de As Flores do Mal, dedicado ao amor lésbico”.   

O primeiro sentido empregado à imagem da lésbica é recorrente da incorporação da 

mulher no processo de produção da matéria, o que ocorre, de acordo com Benjamin, no início 

do século XIX com sua inclusão 

  

[...] sem reservas no processo de produção de mercadorias. Os teóricos estavam de 

acordo quanto ao fato de que a sua feminilidade estava ameaçada; traços masculinos 

deveriam necessariamente aparecer na mulher no decorrer do tempo. Baudelaire 

aprova esses traços. Simultaneamente, porém, ele quer eximi-los da dominação 

econômica. Chega assim a conferir um acento puramente sexual a esta tendência da 

evolução feminina. O modelo da lésbica expressa a posição ambivalente da 

“modernidade” frente à evolução técnica. (BENJAMIN, 2009, p. 362, [J 49a, 1]) 
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Tal inclusão, como a própria citação revela, contribui para a imagem negativa que os 

teóricos da época teciam sobre a mulher inserida no processo da produção material, a imagem 

de que a mulher não somente perderia os seus traços femininos distintos, como também 

assumiria para si o costume dos modos desacertados e detestáveis do operário industrial, 

constituindo-se apenas como uma imitação da alma masculina. Contudo, para o poeta da 

modernidade, a inclusão no processo de produção, responsável pela modificação da imagem 

da mulher na sociedade, tornara-se matéria fértil para a sua fantasia, tanto que esses traços de 

masculinização assumem um caráter erótico. Indo mais além, assumem um caráter de 

resistência à modernidade. Resistência em dois sentidos: a) primeiramente, no sentido de 

encontrar mecanismos de resistir à temporalidade destrutiva da produção mercadológica, isto 

é, a imagem masculinizada da mulher evoca a dureza das heroínas da Grécia antiga – 

Amazonas – a fim de sobreviver a um ambiente extremamente inóspito, como é o caso do 

trabalho industrial. Para o poeta, esse caráter de sobrevivência à industrialização pode ser 

entendido como um caráter de sobrevivência à própria sociedade moderna, visto que as 

mulheres também são tidas como excluídas, em um lugar subalterno na organização social. 

Nesse contexto, Baudelaire confere a essa resistência, em um segundo momento, b) um 

acento puramente sexual, ou seja, uma resistência em todos os sentidos, inclusive à 

dominação que o homem visa exercer sobre o corpo feminino e, consequentemente, ao 

habitual destino de ser mãe. As palavras de Claire Demar, citadas por Benjamin (1989, p. 89), 

revelam, ipsis litteris, esse manifesto de resistência heróica, a saber: “Abaixo a maternidade! 

Abaixo a lei do sangue! Digo: abaixo a maternidade! Se algum dia a mulher se libertar do 

homem que lhe paga o preço do seu corpo... então deverá sua existência exclusivamente à sua 

própria criatividade.” Ademais, segundo o filósofo, é essa a “estampa em sua versão original” 

da “imagem da mulher heróica recolhida por Baudelaire” (DEMAR apud BENJAMIN, 1989, 

p. 89), uma imagem heróica que revela os esforços de resistência para sobreviver em uma 

sociedade na qual a mulher não possui nenhum lugar, a não ser o local de mãe e esposa, 

subalterna ao homem.  

O poeta dedica dois poemas à imagem da lésbica, “Lesbos” (Lesbos) e o já 

mencionado “Mulheres malditas – Delfina e Hipólita” (Femmes damnés – Delphine et 

Hippolyte). Esses poemas mantêm a característica heroica da lésbica na modernidade, 

entretanto, revelam a posição confusa que Baudelaire possuía em relação ao amor lésbico, 

uma vez que “Lesbos é um hino ao amor lésbico; Delfina e Hipólita, por um lado, é, ainda 

que sempre vibrante de piedade, uma condenação dessa paixão”, conforme ressalta Benjamin 

(1989, p. 90). “Lesbos” constrói uma correspondência direta com a antiguidade grega 
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clássica, pressuposto que se confirma devido à quantidade de referências a personagens e 

locais dessa mesma época. O próprio título do poema faz alusão à ilha grega de Lésbos, lar da 

antiga poetisa Safo, responsável pela popularização de Lésbos como palco originário do amor 

lésbico. Baudelaire apresenta a ilha como um local onde o amor lésbico não é visto como algo 

condenável, mas, sim, como a “ilha onde os beijos são como cascatas”,/ “Secretos e febris, 

copiosos e infecundos” (BAUDELAIRE, 2006, p. 467). É importante considerar que o poeta, 

ao celebrar esse amor de resistência, não abre mão de ressaltar o caráter infecundo, ou não 

funcional, desses beijos, isto é, tal amor não é uma celebração do caráter orgânico do amor 

que visa a reprodução, mas, sim, um puro amour pour l'amour que celebra seus beijos. Em 

“Mulheres malditas – Delfina e Hipólita”, por sua vez, não é possível encontrar nenhum 

indício de celebração do amor lésbico; nesse poema, o lesbianismo é altamente condenável, 

ambas as amantes que intitulam o poema foram vencidas e condenadas pelo seu crime de 

amor, condenação que tem a sua radicalização na seguinte estrofe: 

 

 – Descei, descei, ó tristes vítimas sublimes, 

Descei por onde o fogo arde em clarões eternos! 

Mergulhai neste abismo em que todos os crimes, 

Tangidos por um vento oriundo dos infernos, 

(BAUDELAIRE, 2006, p. 481) 

 

Para o filósofo, essa discrepância na visão que Baudelaire possui sobre o amor lésbico 

impossibilita a salvação dessa imagem na modernidade. Por mais que a lésbica seja concebida 

como uma heroína da modernidade, na Paris de Baudelaire a sua imagem está sempre 

vinculada ao satanismo inerente à temporalidade moderna, ou seja, a sua posição está fadada à 

imersão na temporalidade do eterno retorno do mesmo, isto é, a imagem da lésbica terá o seu 

entendimento, na concepção baudelairiana, sempre vinculado ora à perda dos traços femininos 

devido a sua inserção no processo de produção material, ora à beatitude ou condenação de sua 

prática amorosa. 

Dentro do escopo de análise das imagens dos heróis da modernidade baudelairiana é 

de importante a investigação das imagens da prostituta e do flâneur. Começando pela imagem 

da prostituta, pode-se dizer que ela é uma das mais importantes da poética baudelairiana, a 

imagem da modernidade com que o poeta mais se identifica, pois ambos – poeta e prostituta – 

não possuem alternativa senão aquela de se entregarem ao mercado, de se venderem como 

mercadorias. No caso da prostituta o próprio corpo é vendido, no caso do poeta os poemas, 

ambos – corpo e poema – entendidos enquanto artigos para a massa. Segundo Buck-Morss 

(2002, p. 227), essa identificação vai mais além, a “prostituta não é só objeto de sua expressão 
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lírica, é o modelo de sua própria atividade”, isto é, para dizer o óbvio, Baudelaire considerava 

a publicação e a venda de seus poemas como uma forma de prostituição. Benjamin por vezes 

destaca a aproximação da atividade do poeta à da prostituta, como, por exemplo, ao apontar 

que o poema “A musa venal” (La muse vénale) “mostra o quanto o poeta considerava por 

vezes a publicação de obras poéticas uma forma de prostituição” (BENJAMIN, 2009, p. 376, 

[J 56a, 3]). Nesse sentido o filósofo acredita que o poema acima, apresenta situação do literato 

na modernidade, o qual, em “posição desvantajosa”, tem de aceitar “moedas sonantes por sua 

confissão” (BENJAMIN, 1989, p. 29). Esta posição desvantajosa acentua-se no fim da vida do 

poeta e, também, com seu pouco sucesso, não lhe resta nada senão “colocar-se à venda junto 

com a obra”, oferecendo-se por um “preço irrisório” confirmando a “inevitabilidade da 

prostituição do poeta” (BENJAMIN, 2009, p. 382, [J 60a, 2]). Até mesmo ao falar do modelo 

fisionômico do poeta o filósofo compara o comportamento de Baudelaire ao das prostitutas. 

Nas palavras de Benjamin (2009, p. 361, [J 48a, 2]), o poeta “se comporta da mesma maneira 

que a prostituta força sua fisionomia como objeto sexual ou como ‘amante’ para ocultar suas 

práticas profissionais”, ou seja, Baudelaire força os seus trejeitos de poeta – fator que se 

revela na vestimenta extravagante, na gargalhada satânica e, de sobremaneira, na entonação 

com que o poeta declamava seus poemas pelos diversos cafés da metrópole – com a finalidade 

de resistir à realidade de ter de entregar-se ao mercado. Mas ao fim, com a necessidade 

material de sobreviver, tal qual a prostituta, o poeta também torna-se uma mercadoria 

destinada ao consumo das massas. Como artigo de massa no centro de uma grande cidade, 

segundo Benjamin: 

 

A prostituição ganha um de seus atrativos mais poderosos com o surgimento da 

cidade grande. Trata-se o efeito que ela exerce na massa e através da massa. 

Somente a massa permite à prostituição dissiminar-se [sic] por bairros inteiros da 

cidade, sendo que, anteriormente, ela estava segregada, senão em casas, ao menos 

em certas ruas. Somente a massa permite ao objeto sexual refletir-se em centenas de 

efeitos excitantes que ela própria produz, ao mesmo tempo. Ademais, a própria 

venalidade pode tornar-se um estimulante sexual; e este atrativo aumenta quando 

uma oferta copiosa de mulheres enfatiza o seu caráter de mercadoria. (BENJAMIN, 

2009, p. 384, [J 61a, 1]) 

 

Como mercadoria, a prostituição atinge seu auge na metrópole moderna, “somente 

com a massificação urbana” (ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 64) a prostituição pode 

alcançar todos os recônditos da grande cidade. O fetiche mercadológico alcança o máximo de 

sua realização na imagem da mulher que se vende na cidade grande como um artigo de massa, 

cujo letreiro oferece a possibilidade de realização de todas as fantasias libidinais do sujeito 

por um preço módico. Possua-me, diz o corpo enfeitado, oferecendo-se à multidão que 
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caminha pelas ruas, passagens ou vielas da metrópole. A oferta é respondida pelo passante 

que acredita na máxima: o “dinheiro transmite sensualidade”. Nesse jogo de sedução pelas 

ruas da metrópole, o poder do capital define a ordem do dia e, “sob o domínio do fetiche da 

mercadoria”, onde o “sex appeal da mulher” assume os contornos e “as cores dos apelos da 

mercadoria” (BENJAMIN, 2009, p. 391, [J 65a, 6]), a prostituta torna-se, “por essência, a 

encarnação de uma natureza impregnada pela aparência de mercadoria” (BENJAMIN, 2009, 

p. 407, [J 75 a]). A massa doentia e tragada pela temporalidade do trabalho, cujos choques 

atordoam o poeta, aceita a similitude da aparência da prostituta como a da mercadoria, e a vê 

não como material orgânico, mas, sim, como uma imagem de sonho, como local – tal como 

vê as passagens – onde os sonhos e as promessas podem ser realizados. Para o olhar da 

prostituta, a massa é a presa que ela espreita em cada caminhar, é a possibilidade de, na 

captura de algum passante, retirar o seu sustento. Desse modo, massa e prostituta realizam 

uma “comunhão mística”, ressalta Benjamin (1989, p. 161) no décimo sétimo fragmento de 

texto Parque central. 

De acordo com Benjamin (p. 381, [J 59, 10]): “A forma da mercadoria manifesta-se 

em Baudelaire como conteúdo social da forma da percepção alegórica. Forma e conteúdo 

confundem-se em uma síntese que é a prostituta”. Nesse fragmento, o filósofo apresenta a 

importante constituição que a imagem da prostituta possui na modernidade. Uma imagem 

capaz de aliar a forma mercadoria e o conteúdo social que ela representa, já que ao mesmo 

tempo em que a prostituta expõe-se como uma mercadoria, ela carrega em si o conteúdo 

fetichista que necessita para atrair a massa. Em outros termos, o fragmento parece indicar que 

a teoria do fetiche da mercadoria de Marx e a teoria do fetiche erótico construída por Freud 

integram-se na imagem da prostituta. Nesse sentido, o entreposto dialético inaugurado pela 

moda entre mulher e mercadoria – entre o desejo (conteúdo) e o cadáver (forma), como já dito 

anteriormente, encontra a sua expansão idealizada na prostituta, tida pelo filósofo como “o 

mais valioso espólio no triunfo da alegoria – a vida que significa morte” (BENJAMIN, 2009, 

p. 382, [J 60, 5]). Podemos entender esse triunfo alegórico como o triunfo da forma 

mercadoria na modernidade que tem na imagem da prostituta o expoente máximo do jogo 

alegórico de significação que a mercadoria propõe, visto que a imagem de desejo que se 

oferece como objeto de consumo celebra a consagração da forma mercadoria que submete ao 

seu jugo a própria natureza humana. Para Rouanet, a relação fetichista em duplo sentido – 

mercadológico e erótico – que a prostituta exerce sobre a massa da grande metrópole, assenta-

se, sobretudo, em uma posição que confere à prostituta a condição de oferecer – tal qual a 

mercadoria – uma “relação mais harmônica com a natureza” (ROUANET; PEIXOTO, 1992, 
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p. 64). Evidentemente uma relação ilusória, uma falsa harmonia que a capacidade de 

significação alegórica atribui à imagem da prostituta. Mas, por trás dessa falsa harmonia, a 

imagem da prostituta representa “um subproduto da miséria” (ROUANET; PEIXOTO, 1992, 

p. 64) produzido pela modificação radical das relações entre os homens, relações essas 

dominadas pela lógica do processo de produção material. 

O flâneur, como habitante da modernidade, “não pode deixar de interessar-se” pelo 

fenômeno da prostituição, um “fenômeno típico de grande cidade” (ROUANET; PEIXOTO, 

1992, p. 64). Aliás, em sua flânerie, ele se interessa por tudo que tipicamente pertencente à 

metrópole moderna. “Seu mundo”, diz Rouanet & Peixoto (1992, p. 50), “é o das 

fantasmagorias urbanas – a da cidade por excelência, Paris, capital do século XIX”. Esse 

personagem, segundo Willi Bolle (2000, p. 365-366), representa nada menos do que “uma 

mônada”, uma imagem singular que condensa todas as outras imagens da modernidade, na 

qual é “possível obter um conhecimento mais aprofundado do fenômeno da metrópole 

moderna”. O flâneur é aquele que percorre as ruas da metrópole vivenciando todos elementos 

e todos os personagens que esta lhe proporciona, sempre em busca de novas sensações e 

novas vivências. Em seu caminhar, o flâneur fareja os rastros e descobre os segredos mais 

ocultos que a metrópole reserva. Relaciona-se de maneira especial com a multidão, nela sente-

se como se estivesse no interior de sua residência, encontra abrigo em sua apreciação. Como 

alegorista da cidade, o flâneur é capaz de resignificá-la por completo, transformando-a ora em 

uma cidade estrangeira a ser explorada, ora em domicílio – intérieur seguro –, e até mesmo 

em uma paisagem campestre, tal qual a magia dos panoramas é capaz de fazer. Ainda segundo 

os autores, esse personagem é  

 

[...] o detentor de todas as significações urbanas, do saber integral da cidade, do seu 

perto e do seu longe, do seu presente e do seu passado, reconhecendo-a sempre em 

seu verdadeiro rosto – um rosto surrealista –, vendo em todos os momentos do seu 

lado de paisagem, em que ela é natureza, e seu lado de interior, em que ela é quarto. 

(ROUANET; PEIXOTO, 1992, p. 50) 

 

Nesse sentido, o flâneur reconhece a cidade em sua constituição onírica, mas que não 

deve ser despertada de sua condição. Um local de entrega, um caminho de apreciação dos 

devaneios que somente os percursos desse labirinto de sonhos pode ocasionar. Por isso o 

flâneur joga-se na torrente da multidão, deixa-se levar, retira dela a sua potência de resistir 

frente ao tédio, torna-se um exímio observador capaz de captar, segundo Benjamin (1989, p. 

39), “as coisas em pleno vôo, podendo assim imaginar-se próximo do artista”.  O flâneur, esse 

“sonhador ocioso” (BENJAMIN, 2009, p. 462, [M 1, 5]), busca escapar do mundo do 
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trabalho. A ociosidade é condição sine qua non para a realização da flânerie, sem essa 

condição nosso personagem não teria êxito em sua função de embriagar-se com a cidade – 

vista como um poderoso narcótico. Embriaguez que se apodera cada vez mais “daquele que, 

por um longo tempo, caminha a esmo pelas ruas” como diz Benjamin (2009, p. 462) no 

fragmento [M 1,3] do arquivo temático “M - O flâneur”. Nesse misto de ociosidade e 

embriaguez, o flâneur vê a cidade como um “cenário de teatro” (BENJAMIN, 2009, p. 392, [J 

66a, 6]), entende a vivência como um espetáculo, a metrópole como um local passível de 

servir de palco para as diversas figuras que pode encenar, como, por exemplo, o detetive, o 

observador e o fisiognomista. Baudelaire, ciente dessa condição mimética do flâneur, adota 

para si mesmo a aparência desse último. Enquanto habitante da modernidade e apreciador da 

multidão, o flâneur difere da massa que observa, ele não é simplesmente o indivíduo que se 

espreme entre as duas torrentes da multidão – como bem destaca o conto Poe
56

 –, ao 

contrário, é aquele transeunte que possui um tempo próprio de caminhada, “que precisa de 

espaço livre e não quer perder a sua privacidade. Ocioso, caminha como uma personalidade, 

protestando contra a divisão do trabalho que transforma as pessoas em especialistas” 

(BENJAMIN, 1989, p. 50). Por isso, para o flâneur, as passagens são os locais ideais para o 

seu florescimento e para a prática da flânerie. De acordo com Benjamin (1989, p. 51), “a 

galeria é a forma clássica do interior sob o qual a rua se apresenta para o flâneur”, é nela que 

ele pode exercer tanto a sua caminhada realizada a passos de tartaruga como sua observação 

dos passantes que se encantam com as mercadorias nas vitrines. Este local de sonho é o 

refúgio final do flâneur, ali ele se desvincula dos choques que o caminhar na multidão lhe traz 

e pode apreciar seu movimento constante. Contudo, o flâneur não escapa da fascinação, faz 

jogo duro com o mercado, critica o seu modelo de produção, mas, no fim, também é fascinado 

por esse labirinto mercadológico, também, a seu modo, serve aos propósitos do mercado 

como uma espécie de “espião que o capitalismo envia ao reino do consumidor” (BENJAMIN, 

2009, p. 471, [M 5, 6]).   

“Na passagem, mais do que em qualquer outro lugar, a rua se apresenta como intérieur 

mobiliado e habitado pelas massas” (BENJAMIN, 2009, p, 468, [M 3a, 4]), sobretudo, nesse 

local, o flâneur observa, põe seus olhos a fim de descobrir e perscrutar os desejos dos 

passantes, esconde-se na multidão e procura desvendar os sonhos que povoam esse enorme 

labirinto para, por fim, revelá-los aos donos do capital. Enquanto flâneur, como uma de suas 

                                                 
56

 Benjamin acrescenta, em “Paris do Segundo Império – O flâneur”, que a descrição que Poe realiza da 

multidão, em O homem da multidão, descreve um movimento que executa “uma mimese semelhante do 

“movimento febril da produção material” junto com as formas de comércio pertinentes” (BENJAMIN, 1989, p. 

50). 
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muitas fisionomias, Baudelaire sentia uma empatia pela mercadoria, tal “empatia emergia de 

uma capacidade mimética que se assemelhava à capacidade da mercadoria para cobrir traços 

distintos”, salienta Buck-Morss (2002, p. 229). Entretanto, essa capacidade mimética de 

assemelhar-se com o flâneur não se justifica apenas como uma escolha pessoal do poeta que 

vê na multidão o seu público e assim a vê também como uma mercadoria.  Ela – a capacidade 

mimética de Baudelaire – revela, sobretudo, que a opção do poeta por determinados temas, 

determinadas fisionomias, determinados procedimentos (como a escolha pela representação 

alegórica) é o meio que Baudelaire encontrou para tentar sobreviver à modernidade, em uma 

temporalidade regida pelo tempo da produção material e da coisificação extrema do sujeito. 

Foi, justamente, a partir das escolhas de temas e personagens – da multidão fadada ao 

perecimento nas esteiras do processo de produção material e dos heróis modernos que se 

destacam na tentativa de sobrevier à modernidade – que Baudelaire buscou sobreviver à 

temporalidade da modernidade e manter a posição de poeta em tempos que não lhe 

reservavam ao menos um pingo de dignidade. Buscou, ainda, ir além, dando uma forma a essa 

temporalidade moderna, temporalidade que faz jus a duas importantes determinações 

benjaminianas: a) a de uma visada estritamente alegórica da modernidade, onde as imagens 

que preenchem a modernidade são prenhes de significados, são ambíguas, podem e devem 

significar qualquer coisa no jogo de significação que estão imersas. Estão fadadas a 

perecerem na velocidade que a própria modernidade lhes imputa, por isso, adotam a forma da 

alegoria como uma resistência, um retorno, característica que diz respeito à segunda 

consideração benjaminiana; b) a interpenetração entre antiguidade e modernidade é constante 

na configuração alegórica que Baudelaire atribui a modernidade, suas imagens poéticas 

evidenciam um jogo alegórico capaz de revelar que a modernidade não retira as suas 

significações de si própria – como dito por Jauss – mas, sim, dirige-se a uma temporalidade 

anterior para construir as suas significações. Talvez esse movimento de ir à antiguidade para 

construir a modernidade evidencie, no entendimento de Benjamin, o procedimento de 

resistência que Baudelaire constrói contra a beatitude prometida pelo progresso tecnológico 

que traz a novidade, visto que a “oposição categórica de Baudelaire ao progresso foi a 

condição imprescindível que lhe permitiu apoderar-se de Paris em sua poesia” (BENJAMIN, 

2009, p. 392, [J 66a, 1]). É, exatamente, essa hostilidade ao progresso que parece legitimar a 

teoria benjaminiana do poeta que se dirige à antiguidade e não ao seu próprio tempo para 

construir a imagem de sua época. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não é apenas no uso de imagens da vida comum, não 

apenas nas imagens da vida sórdida de uma grande 

metrópole, mas na elevação dessas imagens a uma alta 

intensidade – apresentando-a como ela é, e não obstante 

fazendo com que ela represente alguma coisa além de si 

mesma – que Baudelaire criou uma forma de alívio e 

expressão para outros homens.  

(T. S. Eliot, Baudelaire.) 

 

A partir da análise de alguns arquivos do Projeto das Passagens, podemos considerar 

que Benjamin desenvolve uma visão extremamente específica acerca da modernidade. Essa 

visão compactua com o modelo de seu próprio pensamento, um tipo de pensamento que 

renega a clássica forma sistemática de representação filosófica e oferece ao entendimento um 

modelo de representação que se constrói, sobretudo, através de imagens. Em outros termos, 

concluímos, no percurso dessa dissertação, que Benjamin oferece a seu leitor um mosaico 

onde cada fragmento possui um determinado valor a ser interpretado. Um mosaico que, ao 

fim de sua construção, transmite um determinado conteúdo, não acabado, fechado em uma 

estrutura estática que exclui qualquer modelo interpretativo que não aquele pré-determinado 

pela própria estrutura, mas um conteúdo em constante movimento, que sugere múltiplas 

interpretações, múltiplos pontos de vista, e que, por fim, recusa qualquer espécie de síntese e 

encontra-se em extrema tensão.   

 De início, procuramos entender o conceito benjaminiano de modernidade sob a égide 

da alegoria, ou seja, buscamos desenvolvê-lo enquanto tributário de uma configuração 

alegórica. Nesse sentido, procuramos comprovar, através de nossa hipótese inicial, que a 

representação da modernidade construída por Benjamin é uma representação alegórica, pois 

conserva os principais elementos da teoria da alegoria sobre o barroco e entende a mercadoria 

como uma alegoria. Apoiando-nos em Gagnebin (2011, p. 38), buscamos evidenciar que no 

pensamento de Benjamin sobre a modernidade as constantes barrocas do luto e do jogo se 

conservam como determinantes das relações sociais construídas na sociedade moderna. 

Assim, o sujeito moderno, frente a uma nova época, encontra-se de luto pela perda dos 

referencias que antes imputavam sentidos à sua vida, e na tentativa de responder a essa falta 

de um referencial, tal sujeito constrói um jogo contínuo de atribuição de significados 

transitórios, buscando, principalmente, nas mercadorias encontrar novos significados. Desse 

modo, na modernidade, a mercadoria assume a potencialidade de poder significar qualquer 

coisa, isto é, a ela pode ser atribuído qualquer significado, desde a realização de um desejo de 
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consumo até o preenchimento de uma necessidade fundante no sujeito. Nesse sentido, a 

mercadoria desempenha um importante papel na sociedade moderna: o de atribuir 

significados. Não significados estáticos e imutáveis, mas, sim, significados transitórios e 

mutáveis. Como a mercadoria assume essa importante condição – através da consolidação da 

crença no progresso e do caráter fetichista da sociedade –, entendemos que a interpretação 

benjaminiana da modernidade que repousa no Projeto das Passagens destina-se justamente à 

compreensão da constante atribuição de novos significados realizada pela mercadoria. No 

entanto, deve-se destacar que o objetivo dessa atribuição de significados é, sobretudo, 

esconder as relações de produção capitalista.  

Quanto às imagens da modernidade que o filósofo apresenta no Projeto das Passagens, 

o destaque vai para Baudelaire e para a metrópole de Paris. O poeta, objeto de estudo de dois 

ensaios benjaminianos que apresentam características determinantes da modernidade, é tido 

pelo filósofo como o grande expoente da época em questão. Baudelaire não apenas viveu a 

modernidade, mas buscou sobreviver às suas modificações estruturais, viu-se em uma época 

onde o lírico de aureola não possuía mais um lugar, não tinha opção senão a de entregar-se ao 

mercado. O modo que o poeta encontrou para resistir à cooptação pelos ditames da época foi 

o de fazer de si mesmo uma alegoria, adotando-a como uma armadura. Nesse sentido, 

Baudelaire assume varias máscaras que obscurecem a sua condição de poeta, ele inclusive não 

mede esforços para obscurecer sua atividade lírica. Entretanto, o poeta tem ciência de que, 

mesmo com os esforços para significar outra coisa que não uma mercadoria, já foi cooptado 

pelo modelo de produção capitalista, ou seja, necessariamente, Baudelaire se prostitui. A 

interpretação e apropriação que Benjamin realiza de As flores do mal permitiu-nos considerar 

que a alegoria dá forma à modernidade baudelairiana, assim como a interpenetração entre 

elementos da modernidade e da antiguidade. Buscamos entender que a capacidade de 

interpretação e expressão que o poeta realiza da modernidade tem como determinante o 

movimento de dirigir-se à antiguidade para recolher as ruínas de outrora e demonstrar que as 

novidades modernas estão fadadas ao mesmo destino, a saber, também se tornarão ruínas. Por 

esses motivos, entendemos que Benjamin não apenas interpretou filosoficamente Baudelaire, 

mas apropriou-se filosoficamente dos temas baudelairianos para dar ensejo à sua própria visão 

de modernidade. Desse modo, justifica-se a imagem de Baudelaire como uma das mais 

importantes imagens da modernidade benjaminiana.  

Além de Baudelaire, temos nesse estudo a imagem de Paris como determinante do 

mosaico de Benjamin sobre o século XIX. Procuramos entender as considerações 

benjaminianas sobre a capital oitocentista em três possíveis interpretações: a “Paris material”, 
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em que tratamos das modificações urbanísticas da metrópole; a “Paris onírica”, em que 

procuramos demonstrar a existência de uma atmosfera de sonho sobre a metrópole moderna; e 

a “Paris de Baudelaire”, sobre a qual abordamos os temas baudelairianos em consonância com 

sua visão da cidade. A metrópole moderna destaca-se no mosaico benjaminiano, pois é ali 

onde as fantasmagorias se desenvolvem ao máximo, é ali onde os paradigmas do progresso e 

do fetiche são desdobrados em sua totalidade e, principalmente, é na Paris “capital do século 

XIX” que as outras imagens da modernidade se encontram, como no caso das passagens, da 

arquitetura, dos panoramas e do intérieur burguês. Pareceu-nos, ao longo da dissertação, que 

tal como uma grande mônada, o entendimento que Benjamin desenvolve sobre a metrópole 

moderna abarca um recorte essencial de suas imagens da modernidade. 

Por fim, podemos acentuar que essa dissertação procurou desenvolver uma concepção 

benjaminiana de modernidade que seja tributária do conceito de alegoria e dos temas da 

poesia baudelairiana, temas como a metrópole, a multidão, a ruína, a transitoriedade e a 

morte.  
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